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Efeito do íon comum 

 

Efeito do íon comum é o nome dado ao deslocamento do equilíbrio 

iônico ocasionado pela adição de um íon já existente (comum) no 

equilíbrio.  
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Por exemplo, considerando o seguinte equilíbrio: 

CH3COOH ⇆ H+ + CH3COO− 

Se adicionarmos a essa solução acetato de sódio, poderemos 

observar um aumento na concentração de íons acetato no 

equilíbrio.  

A dissociação do acetato de sódio é dada pela equação: 

CH3COONa ⇆ CH3COO− + Na+  
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Segundo o princípio de Le Chatelier, a adição dos íons CH3COO-

 farão com que eles fiquem em excesso, e o sistema então tentará 

consumi-los, a fim de estabelecer um novo equilíbrio químico, 

fazendo-os reagir com os íons H+, favorecendo o equilíbrio no 

sentido da reação inversa. Como consequência, a concentração dos 

íons H+ diminui. O mesmo acontece em soluções básicas.  
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Ex.: (PUC-MG) Numa solução de ácido acético (HAc), temos o 

seguinte equilíbrio: HAc ⟺ H+ + Ac−  

Se adicionarmos acetato de sódio (NaAc) a essa solução:  

a) a concentração de íons H+ deverá diminuir.  

b) a concentração de íons H+ permanecerá a mesma.  

c) a concentração de íons H+ deverá aumentar.  

d) a concentração de HAc não dissociado diminuirá.  

e) nada acontecerá com o equilíbrio.  
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Ao ser adicionado na solução, o acetato de sódio sofrerá 

dissociação, liberando o ânion acetato, já presente no equilíbrio em 

questão.  

De acordo com o princípio de Le Chatelier, o sistema irá consumir 

os íons em excesso, que irão reagir com os íons H+, para que o 

sistema recupere o equilíbrio.  

Dessa forma, a reação no sentido de formação do ácido acético será 

favorecida. 
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Numa solução de ácido acético (HAc), temos o seguinte equilíbrio: 

HAc ⟺ H+ + Ac−  

Se adicionarmos acetato de sódio (NaAc) a essa solução:  

a) a concentração de íons H+ deverá diminuir.  

b) a concentração de íons H+ permanecerá a mesma.  

c) a concentração de íons H+ deverá aumentar.  

d) a concentração de HAc não dissociado diminuirá.  

e) nada acontecerá com o equilíbrio.  
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EXERCÍCIOS 
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1. (FATEC-SP) Considere volumes iguais de soluções 0,1 mol/L dos 

ácidos listados a seguir, designados por I, II, III e IV e seus respectivos 

Ka. 



 
Sistemas Homogêneos:  Equilíbrio Iônico: Conceitos,  

Diluição de Ostwald, Efeito do Íon Comum 
 

A concentração de H+ será:  

 

a) maior na solução do ácido IV.  

b) maior na solução do ácido I.  

c) a mesma nas soluções dos ácidos II e III.  

d) a mesma nas soluções dos ácidos I, II, III e IV.  

e) menor na solução do ácido IV. 
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Quanto maior for o valor de Ka, mais ionizado o ácido, maior [H+].  
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A concentração de H+ será:  

 

a) maior na solução do ácido IV.  

b) maior na solução do ácido I.  

c) a mesma nas soluções dos ácidos II e III.  

d) a mesma nas soluções dos ácidos I, II, III e IV.  

e) menor na solução do ácido IV. 
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2. (UFRGS-RS) Em uma solução aquosa de ácido acético se 

estabelece o seguinte equilíbrio:  

 

CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO- 
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A adição de uma pequena quantidade de acetato de sódio 

(CH3COONa) a esta solução:  

a) diminui o seu Ka.  

b) aumenta a concentração dos íons H+.  

c) diminui o grau de ionização do ácido.  

d) mantém inalterada a concentração de H+.  

e) reduz a zero o grau de ionização do ácido acético.  
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A adição de uma pequena quantidade de acetato de sódio 

(CH3COONa) a esta solução:  

a) diminui o seu Ka.  
b) aumenta a concentração dos íons H+.  
c) diminui o grau de ionização do ácido.  
d) mantém inalterada a concentração de H+.  
e) reduz a zero o grau de ionização do ácido acético.  

CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO- 

 
Desloca o equilíbrio para a esquerda, diminuindo o valor de α.  
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3. (ITA-SP) Numa solução aquosa 0,100 mol/L de um ácido 

monocarboxílico, a 25 °C, o ácido está 3,7% ionizado após o equilíbrio 

ter sido atingido. Assinale a opção que contém o valor correto da 

constante de ionização desse ácido nessa temperatura. 

a) 1,4  
b) 1,4 · 10-3 

c) 1,4 · 10-4 

d) 3,7 · 10-2 

e) 3,7 · 10-4 

Ki = M · α2   
 
Ki = 0,1 · (3,7 · 10-2)2 

 
Ki = 1,4 · 10-4 
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4. (UFES-ES) Uma solução é preparada introduzindo-se 14,1 g de 

ácido nitroso em um balão volumétrico de 1000 cm3 e 

completando-se com água destilada. Sabendo-se que 4,1% do 

ácido se ionizou, determine os valores das concentrações dos 

produtos no equilíbrio e o valor do Ka para o ácido nitroso.  

Dados: Massas atômicas H = 1 u, N = 14 u, O = 16 u  
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HNO2      <=>       H+    +      NO2
- 

   
 
14,1 g ------- x mol 
   47 g ------- 1 mol 
       x = 0,3 mol 
 
 
Ka = M . α2 

Ka = 0,3 . (0,041)2 = 5,0 . 10-4 
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HNO2      <=>       H+    +      NO2
- 

   
  0,3                      0               0 
 
0,3 . 0,041      1,23. 10-2        1,23. 10-2 
      =                 mol/L            mol/L 
1,23. 10-2 mol/L 
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5. (MACKENZIE-SP) Sejam os equilíbrios aquosos e suas constantes 

de ionização a 25°C: 

  

HF ⇌ H+ + F–        K1 = 10–4 

 

HA ⇌ H+ + A–        K2 = 10–5 
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O valor da constante de equilíbrio da reação abaixo é:  

HF + A– ⇌ HA + F– 

a) 10–9 

b) 10–5 

c) 10  

d) 10–1 

e) 10–20 



 
Sistemas Homogêneos:  Equilíbrio Iônico: Conceitos,  

Diluição de Ostwald, Efeito do Íon Comum 
 



 
Sistemas Homogêneos:  Equilíbrio Iônico: Conceitos,  

Diluição de Ostwald, Efeito do Íon Comum 
 

O valor da constante de equilíbrio da reação abaixo é:  

HF + A– ⇌ HA + F– 

a) 10–9 

b) 10–5 

c) 10  

d) 10–1 

e) 10–20 
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6. (UEL-PR) Pela adição de um ácido fortíssimo e concentrado em 

água, ou pelo aumento da temperatura da solução, o  

grau de ionização desse ácido será, respectivamente:  

a) aumentado, aumentado.  

b) diminuído, aumentado.  

c) aumentado, diminuído.  

d) não será alterado, aumentado.  

e) diminuído, não será alterado.  
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Na adição do ácido em água (diluição) como Ka = M . α2, para o 

valor de Ka permaneça inalterado, ocorre ↓M logo↑α.  

A adição do ácido em água é um processo exotérmico, ou seja, 

favorecido pelo aumento da temperatura, sendo assim favorecerá a 

reação direta, aumentando o grau de ionização do ácido.  
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6. (UEL-PR) Pela adição de um ácido fortíssimo e concentrado em 

água, ou pelo aumento da temperatura da solução, o  

grau de ionização desse ácido será, respectivamente:  

a) aumentado, aumentado.  

b) diminuído, aumentado.  

c) aumentado, diminuído.  

d) não será alterado, aumentado.  

e) diminuído, não será alterado.  


