
Deslocamento do Equilíbrio Químico

O deslocamento de equilíbrio corresponde a uma alteração da 

velocidade de uma reação direta ou inversa, alterando as 

concentrações das substâncias, levando o sistema a um novo 

equilíbrio químico.



Como enuncia o princípio de Le Chatelier, sempre que uma alteração 

ocorrer no equilíbrio ele se desloca a fim de minimizar essa 

pertubação.

O resultado desses deslocamentos gera um novo estado de equilíbrio 

no sistema químico. Além da concentração, a pressão e a 

temperatura influenciam nesse processo. Já o uso de catalisadores 

faz com que o equilíbrio seja atingido de maneira mais rápida.

Influência do catalisador

Quando adicionamos um catalisador ao sistema, essa substância 

aumentará a velocidade das reações direta e inversa igualmente, 

diminuindo então o tempo necessário para que o equilíbrio químico 

seja atingido, mas não altera a concentração das substâncias. 

Portanto, Catalisador não desloca equilíbrio químico.



- Adição de N2  e/ou H2 O equilíbrio desloca para a direita 

Desloca no sentido oposto da substância adicionada. 

Desloca para o mesmo lado da substância retirada. 

- Remoção de NH3 O equilíbrio desloca para a direita 
Obs: Substância sólida não desloca equilíbrio químico, pois tem 

concentração constante.



N2(g) +   3 H2(g)            2 NH3(g)
→←
Vd

Vi
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O equilíbrio desloca para a direita 
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1 N2O4(g) 2NO2(g)
→←
Vd

Vi

1 mol de N2O4 ____ 2 mol de NO2

1 V de N2O4 ____ 2 V de NO2

- Aumento de Pressão ( diminui o volume do recipiente): 

Vi = k2 . (p.NO2)
2

Vd = k1 . (p. N2O4)

Aumenta Vd e Vi, porém Vi > Vd (maior nº de mols), deslocando o 

equilíbrio para a esquerda.

- Diminuição  de Pressão ( aumenta  o volume do recipiente): 

Diminui Vd e Vi, porém  diminui menos Vd (menor nº de mols).

Portanto,  Vd > Vi , deslocando o equilíbrio para a direita.

P .   V  = k←







- Aumento de Temperatura:

- Diminuição  de Temperatura: 

Aumenta  Vd e Vi, porém  aumenta mais Vd (sentido endotérmico).

Portanto,  Vd > Vi , deslocando o equilíbrio para a direita.

Diminui Vd e Vi, porém  diminui menos Vi (sentido exotérmico).

Portanto,  Vi > Vd , deslocando o equilíbrio para a esquerda.

Alteração do valor numérico da Constante de Equilíbrio: Ke

- Aumento de Temperatura: Desloca o equilíbrio para a direita.

Como:
[NO2]

[N2O4]←

Kc aumenta





Resumo:

deslocamento para o mesmo lado 





EXERCÍCIOS PROPOSTOS – LIVRO 2 – FRENTE D – MÓD. 05 
01.(ITA-SP) As opções a seguir se referem a equilíbrios químicos que

foram estabelecidos dentro de cilindros providos de êmbolo. Se o

volume interno em cada cilindro for reduzido à metade, a temperatura

permanecendo constante, em qual das opções a seguir o ponto de

equilíbrio será alterado?

a)H2(g) + I2(g)↔ 2 HI(g)

b) CaCO3(s)↔ CaO(s) + CO2(g)

c) PbS(s) + O2(g) ↔ Pb(s) + SO2(g)

d) CH4(g) + 2 O2(g) ↔ CO2(g) + 2 H2O(g)

e) Fe2O3(s) + 3 CO(g) ↔ 2 Fe(s) + 3 CO2(g)

O ponto de equilíbrio será alterado, ou seja, haverá deslocamento do equilíbrio, 

pelo aumento da pressão apenas no sistema em que a reação ocorre com 

variação de volume dos reagentes para os produtos (considerando apenas 

substâncias que participam da reação na fase gasosa).

Resolução:

b) Reagentes (0 volume) ↔ Produtos (1 volume)

a) Reagentes (2 volumes) ↔ Produtos (2 volumes)

c) Reagentes (1 volume) ↔ Produtos (1 volume)

d) Reagentes (3 volumes) ↔ Produtos (3 volumes)

e)Reagentes (3 volumes) ↔ Produtos (3 volumes)

X



02.(UFPA) Um sistema químico, a certa temperatura, contém os gases F2(g), O2(g) e 

OF2(g) em equilíbrio, de acordo com a equação:

2 F2(g) + 1 O2(g) + 11,0 kcal  ↔ 2 FO2(g)

Analisando o sistema, podemos afirmar que:

I. Se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2(g)

aumentará. 

II. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2(g)

aumentará.

III. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a constante de equilíbrio 

aumentará.

IV. Se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração 

de OF2(g) aumentará.

a) somente a afirmativa II está correta.

b) somente as afirmativas I e II estão corretas.

c) somente as afirmativas II e IV estão corretas.

d) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

e) todas as afirmativas estão corretas.

Correta. Aumento de temperatura, desloca para direita, sentido end.

Correta. Aumento de pressão, desloca para direita, sentido de menor volume.

Incorreta. A constante de equilíbrio só varia com a temperatura,

Incorreta. o catalisador aumenta a velocidade das reações 

nos dois sentidos (direto e inverso) igualmente e ao 

mesmo tempo, não alterando o equilíbrio.

X



03.(ENEM) Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio (O2) no 

sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-

estar (dores de cabeça, tontura, falta de ar etc.) ao praticarem atividade física em 

altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração 

de hemoglobina oxigenada (HbO2) em equilíbrio no sangue, conforme a relação:

A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue 

ocorre por causa do(a)
a) elevação da pressão arterial.
b) aumento da temperatura corporal.
c) redução da temperatura do ambiente.
d) queda da pressão parcial de oxigênio.
e) diminuição da quantidade de hemácias.
X

Em altitudes elevadas, a baixa pressão atmosférica determina que o ar 

seja rarefeito, o que diminui a pressão parcial de oxigênio no sangue.

Resolução:

A concentração do oxigênio[O2(aq)] 

diminui, o equilíbrio desloca para a 

esquerda, diminuindo a concentração de 

hemoglobina oxigenada no sangue





1. Em recipiente fechado, à temperatura constante, ocorre o seguinte equilíbrio 

em fase gasosa:         4NH3 + 3O2 ⇆ 2N2 + 6H2O 

Explique os efeitos que provocam nesse equilíbrio: 

a) a adição de N2 gasoso ao recipiente. 

b) o aumento da pressão sobre o sistema. 

EXERCÍCIOS:

DESLOCAMENTO DE EQUILIBRIO

4NH3(g) + 3O2(g) ⇆ 2N2(g) + 6H2O(g)

a) equilíbrio se desloca para a esquerda 

b) equilíbrio se desloca para a esquerda 

4 mol  NH3 _____ 3 mol O2   ______  2 mol N2   ____ 6 mol H2O

4 V NH3 _______3 V O2   _________   2 V N2    +    6 V H2O

7 V    ____________     8 V

Aumento de Pressão:

O sistema desloca para o 

lado de menor volume.



2.Na Copa do Mundo de 2018, os jogadores russos, durante as partidas, 

inalavam amônia, substância cujo uso não é proibido pela Agência Mundial 

Antidoping. Segundo o técnico da seleção, essa prática melhorava o fluxo 

sanguíneo e respiratório dos atletas. Industrialmente, a amônia é obtida a partir 

dos gases nitrogênio e hidrogênio, conforme o equilíbrio químico representado 

pela seguinte equação: 

N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2NH3 (g) ∆H = - 22 kJ

Indique as alterações na pressão e na temperatura do sistema necessárias para 

aumentar a produção de amônia. 

Resolução:

Alterações na pressão e na temperatura do sistema necessárias para aumentar a 

produção de amônia, ou seja, para a ocorrência de deslocamento para a direita: 

aumento de pressão e diminuição de temperatura. 

P. V = k    

P.  V =  k 

Diminuição de volume : deslocamento 

para a direita. 



N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2NH3 (g) ∆H = - 22 kJ



3. Compostos contendo íons dicromato (            ) ou cromato             ) são tóxicos 

e carcinogênicos. O equilíbrio químico estabelecido entre esses íons em fase 

aquosa está representado na equação:

Considere que em uma solução aquosa, com íons dicromato e cromato em 

equilíbrio, seja adicionado ácido clorídrico. Qual será a cor predominante desta 

solução? Justifique sua resposta. 

Cr2O7
2 - (CrO4

2-

⇆

Resolução:

Caso seja adicionado ácido clorídrico, o equilíbrio deslocará para a esquerda e a 

cor predominante será laranja, pois a concentração de cátions H+ aumentará. 



Adição de HClAdição de NaOH

OH-
(aq)  +  H+

(aq)  → H2O(l) HCl(aq)   →  H+
(aq)  + Cl-(aq)  


