


Conteúdos:
- Cinética Química

OBJETIVO da aula:
- Apresentar a importância e aplicações da
Cinética Química e correlaciona-los com o
cotidiano do aluno.
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1. Superfície de contato.

2. Temperatura em que se realiza a experiência.

3. Eletricidade.

4. Luz.

5. Pressão.

6. Concentração dos reagentes.

7. Catalisadores.
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No que se refere ao estado físico dos reagentes:

Os gases reagem melhor que os líquidos, e estes melhor

que os sólidos

No que se refere aos sólidos: 

Quanto mais pulverizados estiverem os reagentes, mais

rápida é a reação
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Fatores que alteram a velocidade de uma REAÇÃO QUÍMICA

Superfície de contato . . .

Quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade

da reação.
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Superfície de contato

Quer cozinhar batatas mais rapidamente?

Se colocarmos as batatas em pequenos

pedaços para cozinhar, economizaremos

gás de cozinha.

Ao fatiarmos a batata, aumentamos seu

contato com a água quente, fazendo com

que cozinhe mais rapidamente!
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Um aumento da temperatura aumenta a

frequência e a energia das colisões entre os

reagentes, como consequência, o número de

colisões efetivas e a velocidade da reação

aumentam
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Temperatura . . .
Da mesma forma, quanto maior a temperatura, maior é o número de

choques efetivos entre as partículas dos reagentes e, portanto, a

velocidade da reação será maior.

É por isso que cozinhamos os alimentos.
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Os alimentos gelados estragam com menor facilidade, pois 

a velocidade da reação diminui.
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Regra de Van’t Hoff

“A cada aumento de 10°C na temperatura de uma

reação química, a velocidade tende a se duplicar.”
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Para que as moléculas quebrem suas ligações iniciais

e formem novas substâncias é necessária

uma energia mínima denominada de

ENERGIA DE ATIVAÇÃO (Ea)

caminho da reação

energia ( kcal )

+ 10

+ 15

+ 50

Ea = + 40 kcal
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A luz provoca algumas reações denominadas

de REAÇÕES FOTOQUÍMICAS

As principais são: 

Fotossíntese 

Decomposição da água oxigenada em água e oxigênio 
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