


CONTEÚDOS:
- Cinética
Química(Continuação).

OBJETIVO DA AULA:
- Trabalhar questões sobre o
conteúdo ministrado para
fixação do mesmo.
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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 IONIZAÇÃO

ENERGIA DE ATIVAÇÃO (Ea)

caminho da reação

energia ( kcal )

+ 10

+ 15

+ 50

Ea = + 40 kcal
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Ea = Efinal - Einicial

Ea = 50  - 40



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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A reação de decomposição da 

água oxigenada pela luz é 

fotólise.

Algumas reações são favorecidas pela luz, como a

decomposição da água oxigenada, por isso os frascos que você

encontra nas farmácias são escuros.
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Um aumento da PRESSÃO aumentará o número de COLISÕES e a 

reação será mais RÁPIDA.

Quanto maior for a pressão num

sistema gasoso, menor é o

volume ocupado pelos reagentes

e maior é a velocidade da reação.

10



É uma substância que diminui a energia de ativação de

uma reação aumentando assim a sua velocidade.

Os catalisadores não são consumidos durante a reação

Os catalisadores não alteram a variação de entalpia da reação

Catalisadores são substâncias que aceleram a

velocidade das reações. Os catalisadores não alteram

a variação de entalpia de uma reação, mas diminuem

a energia de ativação dela.
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 Presença de Catalisador

Sem catalisador

Com catalisador
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• OS CATALISADORES ENCONTRAM “CAMINHOS
ALTERNATIVOS” PARA A REAÇÃO, ENVOLVENDO
MENOR ENERGIA (DIMINUEM A ENERGIA DE ATIVAÇÃO),
TORNANDO-A MAIS RÁPIDA.

• CATÁLISE HOMOGÊNEA - Catalisador e reagentes
constituem uma só fase.

• CATÁLISE HETEROGÊNEA - Catalisador e reagentes
constituem duas ou mais fases (sistema polifásico ou
mistura heterogênea).
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01) A velocidade de uma reação química depende:

I. Do número de colisões entre moléculas na unidade de tempo.

II. Da energia cinética das moléculas envolvidas na reação.

III. Da orientação das moléculas.

Estão corretas as alternativas:

a) I, II e III. b) somente I.

c) somente II. d) somente I e II.

e) somente I e III.

V

V

V
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EXERCÍCIO DE CLASSE


