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Cinética química: definiçõesCinética química: definições

Cinética química

Reações químicas levam tempo para ocorrer... 
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Desde reações lentas como o a oxidação do ferro ou a 
mudança de cor das folhas de plantas...



Cinética química: definiçõesCinética química: definições

Cinética química

Reações químicas levam tempo para ocorrer... 
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Como reações extremamente rápidas, como a combustão 
que efetua propulsão em um foguete...



Cinética química: definiçõesCinética química: definições

Cinética química

Reações químicas levam tempo para ocorrer... 
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Cinética Química: é o estudo da taxa na qual as reações químicas ocorrem;

Cinética química

Cinética química: definiçõesCinética química: definições
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Cinética Química: é o estudo da taxa na qual as reações químicas ocorrem;

Objetivo: compreender as reações químicas no nível molecular.



Fatores que afetam as taxas das reaçõesFatores que afetam as taxas das reações

Cinética química

1) O estado físico do reagente

6

2) As concentrações dos reagentes

3) A temperatura na qual a reação ocorre

4) A presença de um catalisador



Fatores que afetam as taxas das reaçõesFatores que afetam as taxas das reações

Cinética química

1) O estado físico dos reagentes:

 Os reagentes devem entrar em contato para reagir;

 Quanto mais facilmente as moléculas se chocam, mais rapidamente elas
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 Quanto mais facilmente as moléculas se chocam, mais rapidamente elas

reagem.

Reações em meio homogêneo:  reagentes estão dissolvidos na mesma fase ou 

possuem o mesmo estado físico, sendo solúveis mutuamente.

Reações em meio heterogêneo: reagentes estão em fases físicas diferentes, 

possuindo uma superfície de contato limitada entre os reagentes. 



Fatores que afetam as taxas das reaçõesFatores que afetam as taxas das reações

Cinética química

2) As concentrações dos reagentes

 As reações tendem a ser mais rápidas se a concentração de um ou mais dos

reagentes é aumentada;
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reagentes é aumentada;

 A medida que a concentração aumenta, a frequência de choques entre as

moléculas aumenta e a velocidade da reação também aumenta;



Fatores que afetam as taxas das reaçõesFatores que afetam as taxas das reações

Cinética química

2) As concentrações dos reagentes

 As reações tendem a ser mais

rápidas se a concentração de um ou
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rápidas se a concentração de um ou

mais dos reagentes é aumentada;

 A medida que a concentração

aumenta, a frequência de choques

entre as moléculas aumenta e a

velocidade da reação também

aumenta



Fatores que afetam as taxas das reaçõesFatores que afetam as taxas das reações

Cinética química

2) As concentrações dos reagentes

 Exemplo:
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Fatores que afetam as taxas das reaçõesFatores que afetam as taxas das reações

Cinética química

3) A temperatura na qual a reação ocorre

 As taxas de reações químicas aumentam com o aumento da temperatura;
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Com o aumento da temperatura aumentam: 

i) energia cinética das moléculas; 

ii) velocidade das moléculas; 

iii) o número de choques efetivos entre as moléculas, 

…consequentemente, a velocidade da reação aumenta.



Fatores que afetam as taxas das reaçõesFatores que afetam as taxas das reações

Cinética química

3) A temperatura na qual a reação ocorre
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Fatores que afetam as taxas das reaçõesFatores que afetam as taxas das reações

Cinética química

4) A presença de um catalisador

 São agentes que aumentam a taxa das reações sem serem consumidos;

 Afetam o tipo de colisão (mecanismo) que leva à reação;
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 Afetam o tipo de colisão (mecanismo) que leva à reação;

 Redução da energia de ativação para um processo químico;

 As enzimas são os catalisadores biológicos.



Fatores que afetam as taxas das reaçõesFatores que afetam as taxas das reações

Cinética química

4) A presença de um catalisador
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Cinética química

Fatores que afetam as taxas das reaçõesFatores que afetam as taxas das reações

4) A presença de um catalisador
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Taxa de reações químicasTaxa de reações químicas

Cinética química

 Taxa: variação que ocorre dentro de um determinado intervalo de tempo;

 Taxa de reação: é a variação na concentração que ocorre em um intervalo de

tempo, se sabemos a variação na concentração, saberemos a quantidade

absoluta de reagente consumido para formar os produtos;
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absoluta de reagente consumido para formar os produtos;

Corante alimentício azul E133 (0,034 M). 
Sendo adicionado uma solução de NaOCl 

(hipoclorito de sódio).



Taxa de reações químicasTaxa de reações químicas

Cinética química

 Considerando a reação:

A  B
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Taxa de reações químicasTaxa de reações químicas

Cinética química

 Considerando a reação:

A  B

 A velocidade na qual o produto é formado (por exemplo, a variação na
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 A velocidade na qual o produto é formado (por exemplo, a variação na

quantidade de matéria de B por unidade de tempo).

Taxa média em relação a B =
[B]

t

Taxa média do surgimento de B = mudança na concentração de B

variação de tempo

Taxa média do surgimento de B = [B] em t2 - [B] em t1

t2 - t1



Taxa de reações químicasTaxa de reações químicas

Cinética química

 Considerando a reação:

A  B

 A velocidade na qual os reagentes são consumidos (por exemplo, a variação

19

 A velocidade na qual os reagentes são consumidos (por exemplo, a variação

na quantidade de matéria de A por unidade de tempo).



Cinética química

 A unidade mais utilizada para a velocidade é mol.L-1.s-1. Considerando:

Variação da taxa de reação com o tempoVariação da taxa de reação com o tempo

20* A velocidade média da reação diminui porque a concentração dos reagentes diminui.



Variação da taxa de reação com o tempoVariação da taxa de reação com o tempo

Cinética química

 Podemos calcular a taxa média em termos do desaparecimento do C4H9Cl;

 A taxa média diminui com o tempo, como observado;

 Representamos graficamente [C4H9Cl] versus tempo;

 A taxa a qualquer instante de tempo (taxa instantânea) é a inclinação da
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 A taxa a qualquer instante de tempo (taxa instantânea) é a inclinação da

tangente da curva;

 A taxa instantânea é diferente da taxa média;

 Geralmente chamamos a taxa instantânea de taxa de reação.



Variação da taxa de reação com o tempoVariação da taxa de reação com o tempo

Cinética química
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A taxa instantânea é definida pelo
coeficiente angular da reta tangente na
curva de consumo ou formação do
reagente. Como obtemos o coeficiente
angular?

tan = cateto oposto / cateto adjacente



Variação da taxa de reação com o tempoVariação da taxa de reação com o tempo

Cinética química

 Calculando a taxa instantânea de uma reação:

Dados coletados para a variação da concentração de um corante em função do

tempo são apresentados no gráfico abaixo. Qual é a taxa de mudança de

concentração do corante durante os primeiros 2 minutos? Qual a taxa média da
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concentração do corante durante os primeiros 2 minutos? Qual a taxa média da

mudança de concentração durante o quinto minuto (t = 4,0 min até t = 5,0

min)? Calcule a taxa instantânea em 4,0 min.



Taxa de mudança de concentração do 
corante durante os primeiros 2 minutos?

Variação da taxa de reação com o tempoVariação da taxa de reação com o tempo

Cinética química
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Qual a taxa média da mudança de 
concentração durante o quinto minuto?

Taxa instantânea no quarto minuto?

3,5 x 10-6 mol . L-1 . min-1



Taxa de reação e a estequiometriaTaxa de reação e a estequiometria

Cinética química

 Para a reação:

 Sabemos que:
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 Sabemos que:

 E o que acontece quando as relações estequiométricas não são 1:1?



Taxa de reação e a estequiometriaTaxa de reação e a estequiometria

Cinética química

 Considere a reação:

 Podemos medir o aumento da concentração de HI e a redução da
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 Podemos medir o aumento da concentração de HI e a redução da

concentração de H2 ou I2;

 A taxa de redução da concentração de HI é duas vezes maior do que a taxa

de aumento da concentração de H2 ou I2. Devemos levar isso em conta!



Taxa de reação e a estequiometriaTaxa de reação e a estequiometria

Cinética química

 Considere a reação:

 Então:
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 Então:

 De forma geral: : aA + bB  cC + dD



Efeito da concentração dos reagentesEfeito da concentração dos reagentes

Cinética química

 Em geral, as velocidades aumentam à medida que as concentrações iniciais

aumentam.
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Efeito da concentração dos reagentesEfeito da concentração dos reagentes

Cinética química

 Para a reação:

 Observamos que:
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 Observamos que:

À medida que a [NH4
+] duplica com a [NO2

-] constante, a velocidade dobra;

À medida que a [NO2
-] duplica com a [NH4

+] constante, a velocidade dobra,

Concluímos que a velocidade  [NH4
+][NO2

-].

 A constante k é a constante de velocidade (efeito da temperatura na taxa).



Expoentes na lei de velocidadeExpoentes na lei de velocidade

Cinética química

 Para uma reação geral com a lei da velocidade:

 Dizemos que a reação é de ordem m no reagente 1 e n no
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 Dizemos que a reação é de ordem m no reagente 1 e n no

reagente 2;

 A ordem total de reação é m + n + …;

 Uma reação pode ser de ordem zero se m, n, … são zero;

 Os valores dos expoentes (ordens) devem que ser determinados

experimentalmente. Eles não estão simplesmente relacionados com a

estequiometria.



 Equações balanceadas:

 Fe2+ como redutor;

Cinética química

Cinética da redução do íon permanganatoCinética da redução do íon permanganato

Rosa claro

Configuração eletrônica do manganês no estado 
fundamental
[Ar] 3d5 4s2

 Ácido oxálico como redutor;
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Violeta intenso

Violeta intenso
Rosa claro



Cinética química

Cinética da redução do íon permanganatoCinética da redução do íon permanganato

 De forma mais detalhada:
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Cinética química

Cinética da redução do íon permanganatoCinética da redução do íon permanganato

 As cores diferentes que ocorrem ao longo da reação de redução do íon

permanganato são resultados das espécies intermediárias com números de

oxidação intermediários entre +6 e +2, dependendo do pH do meio.
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Cinética química

Cinética da redução do íon permanganatoCinética da redução do íon permanganato

 Efeitos observados na taxa da reação:

 Efeito do tipo de redutor:

Com Fe2+ a reação é espontânea;
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Com Fe2+ a reação é espontânea;

 Efeito da temperatura: aumento da energia cinética das moléculas, maior

número de colisões efetivas, aceleração da reação;

 Efeito da concentração dos reagentes: a concentração aumenta, frequência

de choques moleculares aumenta e a velocidade da reação também aumenta.;

 Efeito de autocatálise: a formação de Mn2+ acelera a reação a medida que o

íon vai sendo formado na reação.



Cinética química

Cinética da redução do íon permanganatoCinética da redução do íon permanganato

 Exercícios:

1) Na reação abaixo, uma ligação Co-Cl é substituída por uma ligação Co-(OH2).

Usando os dados da tabela abaixo, encontre o valor de n na equação de

velocidade e calcule o valor de k, expressando-o com as unidades adequadas.
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velocidade e calcule o valor de k, expressando-o com as unidades adequadas.



Cinética química

Cinética da redução do íon permanganatoCinética da redução do íon permanganato

 Exercícios:

2) O brometo de nitrosila (NOBr) é formado pela reação entre o NO e Br2,

conforme a equação abaixo. Experimentos mostram que esta reação é de

segunda ordem em relação ao NO e primeira ordem com relação ao Br . Neste
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segunda ordem em relação ao NO e primeira ordem com relação ao Br2. Neste

sentido:

(a) Apresente a equação que descreve a taxa de reação.

(b) Como a taxa inicial da reação muda se a concentração de Br2 muda de 0,0022 mol/L para 0,0066

mol/L?

(c) Qual é a mudança na taxa inicial de reação se a concentração de NO é modificada de 0,0024

mol/L para 0,0012 mol/L?
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O conceito de equilíbrio químicoO conceito de equilíbrio químico

Equilíbrio Químico
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Vamos pensar nas forças que estão atuando 
nesta situação de equilíbrio...



O conceito de equilíbrio químicoO conceito de equilíbrio químico

Equilíbrio Químico

 Em princípio, o conceito de equilíbrio traz a informação que os processos

naturais são dinâmicos e não estáticos;

 Exemplos: dissolução-cristalização.
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O conceito de equilíbrio químicoO conceito de equilíbrio químico

Equilíbrio Químico

 Em princípio, o conceito de equilíbrio traz a informação que os processos

naturais são dinâmicos e não estáticos;

 Exemplos: solubilidade de gases.
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O conceito de equilíbrio químicoO conceito de equilíbrio químico

Equilíbrio Químico

 Em princípio, o conceito de equilíbrio traz a informação que os processos

naturais são dinâmicos e não estáticos;

 Exemplos: pressão de vapor.
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Equilíbrio químico em termos da concentração dos compostosEquilíbrio químico em termos da concentração dos compostos

Equilíbrio Químico

 Reações químicas também envolvem equilíbrios dinâmicos. Vamos entender

melhor o que representa um equilíbrio químico;

 Considere o N2O4 congelado e incolor. À medida que a substância esquenta,

ela começa a se decompor em NO (marrom):
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ela começa a se decompor em NO2 (marrom):

N2O4(g)  2 NO2(g)

Incolor marrom claro

 Uma mistura de N2O4 (inicialmente presente) e NO2 (inicialmente formado)

mostra-se marrom claro.



Equilíbrio químico em termos da concentração dos compostosEquilíbrio químico em termos da concentração dos compostos

Equilíbrio Químico
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Equilíbrio químico em termos da concentração dos compostosEquilíbrio químico em termos da concentração dos compostos

Equilíbrio Químico

N2O4(g)  2 NO2(g)

Incolor marrom claro
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 Quando NO2 suficiente é formado, ele pode reagir para formar N2O4

novamente:

2NO2(g)  N2O4(g)

Equilíbrio Químico

Equilíbrio químico em termos da concentração dos compostosEquilíbrio químico em termos da concentração dos compostos
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 Em um determinado momento, a cor pára de se alterar e temos a mistura de

N2O4 e NO2.

A mistura ocorre pois a reação é 
reversível. N2O4 pode formar NO2 e 

NO2 pode formar N2O4.



 No momento em que as concentrações dos compostos envolvidos na reação

não se altera com tempo, o equilíbrio químico é atingido;

EQUILÍBRIO QUÍMICO É O PONTO EM QUE AS CONCENTRAÇÕES DE TODAS AS 

Equilíbrio Químico

Equilíbrio químico em termos da concentração dos compostosEquilíbrio químico em termos da concentração dos compostos
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EQUILÍBRIO QUÍMICO É O PONTO EM QUE AS CONCENTRAÇÕES DE TODAS AS 

ESPÉCIES SÃO CONSTANTES.



 Utilizando o modelo de colisão:

• À medida que a quantidade de NO2 aumenta, há uma chance de

duas moléculas de NO2 se colidirem para formar N2O4;

• No início da reação, não existe nenhum NO , então não ocorre a

Equilíbrio Químico

Equilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversaEquilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversa
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• No início da reação, não existe nenhum NO2, então não ocorre a

reação inversa;

• No equilíbrio, tanto o N2O4 reage para formar NO2 quanto o NO2

reage para formar outra vez N2O4:

A seta dupla significa que o processo é dinâmico.



 O ponto no qual as velocidades da reação direta (de decomposição) e da

reação inversa (de dimerização) se igualam o equilíbrio químico dinâmico é

alcançado;

Equilíbrio Químico

Equilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversaEquilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversa

O EQUILÍBRIO É 
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 Considere:

Reação direta: A  B  Velocidade = kd [A]

Reação inversa: B  A  Velocidade = ki [B]

No equilíbrio kd [A] = ki [B]

DINÂMICO PORQUE 

A REAÇÃO NÃO 

PAROU: AS 

VELOCIDADES 

OPOSTAS SÃO 

IGUAIS.



Equilíbrio Químico

Equilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversaEquilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversa
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 Resumindo...

• Para um equilíbrio,

À medida que a reação progride:

Equilíbrio Químico

Equilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversaEquilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversa

A           B
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À medida que a reação progride:

[A] diminui para uma constante,

[B] aumenta de zero para uma constante.

Quando [A] e [B] são constantes, o equilíbrio é alcançado.



Equilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversaEquilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversa

Equilíbrio Químico

 Resumindo... Pergunta: no equilíbrio, a razão [NO2] / [N2O4] no exemplo é

menor, maior ou igual a 1?
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Equilíbrio Químico

 Então, alternativamente:

kd [A] diminui para uma constante;

ki [B] aumenta de zero para uma constante;

Quando k [A] = k [B], o equilíbrio é alcançado.

Equilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversaEquilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversa
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Quando kd [A] = ki [B], o equilíbrio é alcançado.



 Como estamos tratando da reação entre gases, podemos atribuir as

concentrações dos reagentes usando a equação dos gases ideais;

 Como: PV = nRT

Equilíbrio Químico

Equilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversaEquilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversa
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 Como: PV = nRT

 Então P = (n/V) RT

 Onde n/V (mol/L = Molaridade), para uma substância qualquer A, temos:

PA = nA/V RT = [A] RT

PA = [A] RT



Equilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversaEquilíbrio em termos das taxas de reações direta e inversa

Equilíbrio Químico

 Então:

À medida que a reação progride:

PA/RT diminui para uma constante,

PB/RT aumenta de zero para uma constante.

kd (PA/RT) diminui para uma constante;

ki (PB/RT) aumenta de zero para uma constante;

Quando kd (PA/RT) = ki (PB/RT), o equilíbrio é 
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B

Quando (PA/RT) e (PB/RT) são constantes = equilíbrio

d A i B

alcançado.



 O nitrogênio, na forma de

nitratos (NO3
-) foi amplamente

empregado na fabricação de

explosivos durante a 1ª Guerra

Processo Processo HaberHaber--BoshBosh: Histórico: Histórico

Equilíbrio Químico

explosivos durante a 1ª Guerra

Mundial (1914);

 Portanto, dispor de reservas

de nitrogênio era estratégico

para os países naquela época,

sendo que grande parte dos

nitratos eram extraídos do Chile.
55



Processo Processo HaberHaber--BoshBosh: Histórico: Histórico

Equilíbrio Químico

 Em 1912 o químico alemão Fritz Haber desenvolveu um

processo para sintetizar amônia diretamente a partir de

nitrogênio e hidrogênio.

56

 Esse processo é chamado de processo Haber-Bosch.

Bosch foi o engenheiro responsável pelo

desenvolvimento do equipamento para implementar o

processo de Haber em escala industrial.

N2(g)  +  3H2(g)            2NH3(g)



Processo Processo HaberHaber--BoshBosh: Histórico: Histórico

Equilíbrio Químico

 Considere o processo de Haber:

N2(g)  +  3H2(g)            2NH3(g)
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 Se começarmos com uma mistura de nitrogênio e hidrogênio (em quaisquer

proporções), a reação alcançará o equilíbrio com uma concentração constante

de nitrogênio, hidrogênio e amônia;

 No entanto, se começarmos apenas com amônia e nenhum nitrogênio ou

hidrogênio, a reação prosseguirá e N2 e H2 serão produzidos até que o

equilíbrio seja alcançado.



Equilíbrio Químico

A constante de equilíbrioA constante de equilíbrio

Para uma reação que tende a um equilíbrio dinâmico, não importa a composição inicial 

de reagentes e produtos, a mesma proporção de concentrações é alcançada no 

equilíbrio.
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Equilíbrio atingido partindo de 
H2/N2 na proporção 3/1

Equilíbrio atingido partindo de 
NH3



Equilíbrio Químico

A constante de equilíbrioA constante de equilíbrio

 Equação química para a reação de produção de amônia:
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 A expressão da constante de equilíbrio é:

 Onde Keq é a constante de equilíbrio.

Obs: Note que para a constante da taxa de reação utiliza-se a  letra k (minúscula) e 
para a constante de equilíbrio utiliza-se a letra K (maiúscula). 

3
H

1
N

2
NH

22

3

PP

P
Keq 



Equilíbrio Químico

A constante de equilíbrioA constante de equilíbrio

• Para uma reação geral na fase gasosa:

a expressão da constante de equilíbrio é

a A   +   b B             c C   +   d D

ba

d
D

c
C

eq
PP

PP
K 
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b
B

a
A

eq
PP

K 



 Keq é baseado nas concentrações em quantidade de matéria de reagentes e

produtos no equilíbrio;

 Geralmente omitimos as unidades na constante de equilíbrio;

 Observe que a expressão da constante de equilíbrio tem produtos sobre

Equilíbrio Químico

A constante de equilíbrioA constante de equilíbrio
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 Observe que a expressão da constante de equilíbrio tem produtos sobre

reagentes;

 O mesmo equilíbrio é estabelecido não importando como a reação começou.



 A constante de equilíbrio (K) é a razão entre produtos e reagentes.

 Conseqüentemente, quanto maior for K, mais produtos estarão presentes no

equilíbrio;

De modo inverso, quanto menor for K, mais reagentes estarão presentes no

Equilíbrio Químico

A constante de equilíbrioA constante de equilíbrio
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De modo inverso, quanto menor for K, mais reagentes estarão presentes no

equilíbrio;

 Se Keq >> 1, então os produtos predominam no equilíbrio e o equilíbrio

encontra-se à direita;

 Se Keq << 1, então os reagentes predominam no equilíbrio e o equilíbrio

encontra-se à esquerda.



 Se K >> 1, então os produtos predominam no equilíbrio e o equilíbrio

encontra-se à direita.

 Se K << 1, então os reagentes predominam no equilíbrio e o equilíbrio

encontra-se à esquerda.

Equilíbrio Químico

A constante de equilíbrioA constante de equilíbrio
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encontra-se à esquerda.



 Um equilíbrio pode ser abordado a partir de qualquer sentido;

Equilíbrio Químico

O sentido da equação química e O sentido da equação química e KKeqeq
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 No sentido direto tem-se:

 No sentido inverso tem-se:

46.6
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2
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2
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P
Keq
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155.0
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 Para a reação abaixo:

Tem-se:

Maneiras de  manipular as equações químicas  e os valores de Maneiras de  manipular as equações químicas  e os valores de KKeqeq

Equilíbrio Químico

2

4
NO2

P

P
Keq 2N2O4(g) 4NO2(g)

kd

ki
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 O qual é o quadrado da constante de equilíbrio para:

Onde:

2
ON 42

Pki

42

2

ON

NO

eq
P

P
K

2

N2O4(g) 2NO2(g)
kd

ki



 A constante de equilíbrio para o sentido inverso é o inverso daquela para o

sentido direto;

 Quando uma reação é multiplicada por um número, a concentração na

Maneiras de  manipular as equações químicas  e os valores de Maneiras de  manipular as equações químicas  e os valores de KKeqeq

Equilíbrio Químico
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 Quando uma reação é multiplicada por um número, a concentração na

constante de equilíbrio é elevada àquela potência;

 A constante de equilíbrio para uma reação que é a soma de outras reações é

o produto das constantes de equilíbrio para as reações individuais.



Cálculo das constantes de equilíbrioCálculo das constantes de equilíbrio

Equilíbrio Químico

 Proceda do seguinte modo:

 Coloque em uma tabela as concentrações iniciais e no equilíbrio (ou pressões

parciais) fornecidas;

 Se a concentração inicial e no equilíbrio é fornecida para uma espécie, calcule

67

 Se a concentração inicial e no equilíbrio é fornecida para uma espécie, calcule

a variação na concentração;

 Use a estequiometria na linha de variação da concentração apenas para

calcular as variações nas concentrações de todas as espécies;

 Deduza as concentrações no equilíbrio de todas as espécies;

 Normalmente, a concentração inicial de produtos é zero. (Este não é sempre

o caso.)



Cálculo das constantes de equilíbrioCálculo das constantes de equilíbrio

Equilíbrio Químico

 Exercício:

Um sistema fechado inicialmente contendo 1,00 x 10-3 M de H2 e 2,00 x 10-3 M de

I2 a 448oC reage até alcançar o equilíbrio, e no equilíbrio a concentração de HI é

1,87 x 10-3 M. Calcule K a 448oC para esta reação. Dica: primeiro passo é
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1,87 x 10-3 M. Calcule Keq a 448oC para esta reação. Dica: primeiro passo é

escrever a equação balanceada. (R: Keq = 51).



Cálculo das constantes de equilíbrioCálculo das constantes de equilíbrio

Equilíbrio Químico

 Resolução:

69



Equilíbrio Químico

 Exercício:

Uma mistura gasosa de dióxido de enxofre e oxigênio são adicionados a um

frasco aquecido a 1000 K, onde eles reagem para formar SO3(g). Se o frasco

contém 0,669 atm de SO (g), o,395 atm de O (g), e 0,0851 atm de SO (g), após

Cálculo das constantes de equilíbrioCálculo das constantes de equilíbrio
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contém 0,669 atm de SO2(g), o,395 atm de O2(g), e 0,0851 atm de SO3(g), após

o sistema alcançar o equilíbrio, qual é a constante de equilíbrio Keq para a

reação? Além disso, apresente a equação balanceada.



Determinando o sentido de reaçãoDeterminando o sentido de reação

Equilíbrio Químico

 Definimos Q, o quociente da reação, para uma reação geral

aA  +  bB            cC  +  dD
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como

Q = K somente no equilíbrio.

ba

dc

PP

PP
Q

BA

DC



Prevendo o sentido da reaçãoPrevendo o sentido da reação

Equilíbrio Químico

 Para a formação da NH3 usando o N2 e H2, Keq = 0,105 a 472oC. Supondo que

agora colocamos 2,00 mol de H2, 1,00 mol de N2 e 2,00 mol de NH3 em um frasco

de 1L a 472oC.
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 Como esta equação irá alcançar o equilíbrio? Efetuando um quociente destas

concentrações:

Enquanto:



Prevendo o sentido da reaçãoPrevendo o sentido da reação

Equilíbrio Químico

 Para alcançar o equilíbrio, o quociente [NH3]2/[N2] [H2]
2 deve diminuir de

0,500 para o,1o5 de forma a alcançar o equilíbrio;

 Uma vez que o sistema está fechado, a concentração de NH deve diminuir e

73

 Uma vez que o sistema está fechado, a concentração de NH3 deve diminuir e

as concentrações de N2 e H2 devem aumentar;

 Podemos definir este quociente como quociente reacional (Q) que é um

número obtido pela substituição das concentrações ou pressões parciais em

qualquer ponto durante a reação em uma constante de equilíbrio.



Prevendo o sentido da reaçãoPrevendo o sentido da reação

Equilíbrio Químico

 Se Q > K, então a reação inversa deve ocorrer para atingir o equilíbrio (ex.,

produtos são consumidos, reagentes são formados, o numerador na expressão

da constante de equilíbrio diminui e Q diminui até se igualar a K);

 Se Q < K, então a reação direta deve ocorrer para atingir o equilíbrio.
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 Se Q < K, então a reação direta deve ocorrer para atingir o equilíbrio.

Q = [produtos] / [reagentes]
em qualquer instante t da reação

Não precisa estar 
necessariamente no equilíbrio

Podemos ter Qc e Qp.



Prevendo o sentido da reaçãoPrevendo o sentido da reação

Equilíbrio Químico

 Exemplo: interconversão do butano em isobutano.
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Equilíbrio Químico

 Exercício:

A 448oC, a constante de equilíbrio Keq para a reação abaixo é 50,5. Preveja o

sentido da reação para alcançar o equilíbrio se iniciarmos a reação com:

Prevendo o sentido da reaçãoPrevendo o sentido da reação
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[HI] = 2,0x10-2 mol

[H2] = 1,0x10-2 mol

[I2] = 3,0x10-2 mol

Em um frasco de 2 L.

(R: Qp = 1,3 – reação deve deslocar para a direita para alcançar o equilíbrio)



Cálculo das concentrações no equilíbrioCálculo das concentrações no equilíbrio

Equilíbrio Químico

 Os mesmos passos usados para o cálculo das constantes de equilíbrio são

utilizados;

 Geralmente, não temos um número para a linha de variação da concentração;
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 Geralmente, não temos um número para a linha de variação da concentração;

 Consequentemente, precisamos supor que se produz (ou utiliza-se) x mol/L

de uma espécie;

 As concentrações no equilíbrio são fornecidas como expressões algébricas.



Cálculo das constantes de equilíbrioCálculo das constantes de equilíbrio

Equilíbrio Químico

 Exemplo:

Para o processo Haber, Keq = 1,45x10-5 a 500oC. Neste equilíbrio de três gases a

500oC, a pressão parcial de H2 é 0,928 atm e N2 é 0,432 atm. Qual a pressão

parcial de NH nesta mistura no equilíbrio?
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parcial de NH3 nesta mistura no equilíbrio?



O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

Equilíbrio Químico

 Considere a produção de amônia:

 À medida que a pressão aumenta, a quantidade de amônia presente no

N2(g)  +  3H2(g)            2NH3(g)
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 À medida que a pressão aumenta, a quantidade de amônia presente no

equilíbrio aumenta;

 À medida que a temperatura diminui, a quantidade de amônia no equilíbrio

aumenta;

 Isso pode ser previsto? Princípio de Le Chatelier
“Quando uma perturbação é aplicado a um 

sistema em equilíbrio dinâmico, o equilíbrio tende a 
se ajustar de modo a minimizar os efeitos da 

perturbação”.



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

N2(g)  +  3H2(g)            2NH3(g)
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Deslocamento do equilíbrio significa
que as concentrações dos produtos e
reagentes mudam para acomodar a
nova situação. O deslocamento não
significa que a constante do equilíbrio
mudou, mas sim ela permanece a
mesma nas mesmas condições de
temperatura e pressão.



Equilíbrio Químico

 Variação nas concentrações de reagentes ou produto:

 Considere o processo de Haber

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

N2(g)  +  3H2(g)            2NH3(g)
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 Se H2 é adicionado enquanto o sistema está em equilíbrio, o sistema deve

responder para neutralizar o H2 adicionado (por Le Chatelier);

 O sistema deve consumir o H2 e levar aos produtos até que um novo

equilíbrio seja estabelecido;

 Portanto, a [H2] e a [N2] diminuirão e a [NH3] aumentará.

N2(g)  +  3H2(g)            2NH3(g)



Equilíbrio Químico

 Variação nas concentrações de reagentes ou produto:

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

Adição de NH3 causa uma perturbação
de forma a reduzir a concentração de

Adição de H gera uma oscilação
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de forma a reduzir a concentração de
NH3, deslocando a reação no sentido dos
reagentes para consumir a NH3.

Adição de H2 gera uma oscilação
no sistema em equilíbrio, de forma
a reduzir a pressão parcial de H2

para alcançar o equilíbrio. Esta
aumento na pressão parcial de H2

só pode ser reduzido pela
formação de NH3.

Remoção de NH3 causa o deslocamento no
sentido de formação de mais NH3, pois o
sistema responderá de forma a produzir a
NH3 que foi retirada para alcançar
novamente o equilíbrio.



Equilíbrio Químico

 Variação nas concentrações de reagente ou produto:

 Para otimizar a quantidade de produto no equilíbrio, precisamos inundar o

recipiente de reação com reagente e continuamente remover o produto (Le

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier
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recipiente de reação com reagente e continuamente remover o produto (Le

Chatelier);

 Ilustramos o conceito com a preparação industrial da amônia.



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier
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Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Variação nas concentrações de reagente ou produto:

 O N2 e o H2 são bombeados para dentro de uma câmara;

 Os gases pré-aquecidos são passados através de uma bobina de aquecimento

85

 Os gases pré-aquecidos são passados através de uma bobina de aquecimento

até a câmara de catalisador;

 A câmara de catalisador é mantida a 460 - 550oC sob alta pressão;

 A corrente de gás do produto (contendo N2, H2 e NH3) é passada através de

um resfriador para uma unidade de refrigeração;

 Na unidade de refrigeração, a amônia se liquefaz enquanto o N2 ou o H2 não

se liquefazem.



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Variação nas concentrações de reagente ou produto:

 O nitrogênio e o hidrogênio que não reagiram são reciclados com o novo gás

de suprimento N e H ;
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de suprimento N2 e H2;

 A quantidade de amônia no equilíbrio é otimizada, uma vez que o produto

(NH3) é continuamente removido e os reagentes (N2 e H2) são continuamente

adicionados.



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Efeitos das variações de volume e pressão:

 À medida que diminui-se o volume, a pressão aumenta.

 O Princípio de Le Chatelier: se aumenta-se a pressão, o sistema deslocará no

sentido de neutralizar o aumento;

87

sentido de neutralizar o aumento;

 Isto é, o sistema desloca no sentido de remover os gases e diminuir a

pressão;

 Um aumento na pressão favorece o sentido que tenha menos quantidade de

matéria de gás (menor número de moléculas de gás);

 Em uma reação com a mesma quantidade de matéria de produtos e

reagentes gasosos, a pressão não tem nenhum efeito.



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Efeitos das variações de volume e pressão:

88



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Efeitos das variações de volume e pressão:

 Um aumento na pressão (através da diminuição do volume) favorece a

N2O4(g)           2NO2(g)
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 Um aumento na pressão (através da diminuição do volume) favorece a

formação de N2O4 incolor;

 No instante em que a pressão aumenta, o sistema não está em equilíbrio e a

concentração de ambos os gases aumentou;

 O sistema se desloca no sentido de reduzir a quantidade de matéria de gás

(assim a formação de N2O4 é favorecida – mistura mais clara – N2O4 incolor);



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Pergunta: a pressão irá influenciar nas concentrações no equilíbrio da reação

abaixo?
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Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Efeitos das variações de volume e pressão:

 Lembre-se que desde que a temperatura permaneça constante, a pressão-

volume não irá alterar o valor de K. Mas irá mudar as pressões parciais dos

gases;
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gases;

 Exemplo:



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Efeitos das variações de volume e pressão:
Uma vez que Qp < Kp, o
sistema não está no
equilíbrio. Equilíbrio será
estabelecido novamente
pelo aumento de PNH3 ou
redução de P e P , como
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 Dobrando a pressão, as pressões parciais irão duplicar:

redução de PN2 e PH2, como
a previsão do efeito da
pressão nas pressões
parciais. Menor número de
moléculas no sistema.



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Efeito das variações de temperatura:

 A constante de equilíbrio depende da temperatura;
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 Para uma reação endotérmica, DH > 0 e o calor pode ser considerado um

reagente;

 Para uma reação exotérmica, DH < 0 e o calor pode ser considerado um

produto.



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Efeito das variações de temperatura:

 A adição de calor (por ex. o aquecimento do recipiente) favorece a reação no

sentido contrário se:
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sentido contrário se:

Se DH > 0, a adição de calor favorece a reação direta, (endo)

Se DH < 0, a adição de calor favorece a reação inversa. (exo)

A remoção de calor (por ex. o resfriamento do recipiente), favorece a reação

no sentido da diminuição:

Se DH > 0, o resfriamento favorece a reação inversa, (endo)

Se DH < 0, o resfriamento favorece a reação direta. (exo)



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

Para a qual o DH > 0 (endo). (O Co(H2O)6
2+ é rosa claro e o CoCl4

2- é azul).

Rosa claro Azul
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 Efeito das variações de temperatura:

 Considere:

Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

para a qual o DH > 0.

 O Co(H2O)6
2+ é rosa claro e o CoCl4

2- é azul;

 Se uma mistura púrpura clara, em equilíbrio e a temperatura ambiente é

colocada em um béquer de água quente, a mistura fica azul escura;

 Uma vez que o DH > 0 (endotérmico), a adição de calor favorece a reação

direta, neste caso, a formação de CoCl4
2- azul.
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Rosa claro Azul



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Efeito das variações de temperatura:

 Considere:
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para a qual o DH > 0.

 Se a mistura em equilíbrio, a temperatura ambiente é colocada em um

béquer de água gelada, a mistura fica rosa claro;

Uma vez que o DH > 0, a remoção de calor favorece a reação inversa, que é a

formação de Co(H2O)6
2+ rosa claro.

Rosa claro Azul



Equilíbrio Químico

O princípio de Le ChatelierO princípio de Le Chatelier

 Efeito do catalisador:

 Um catalisador reduz a barreira de energia de ativação para a reação;

 Consequentemente, um catalisador diminuirá o tempo gasto para alcançar o
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 Consequentemente, um catalisador diminuirá o tempo gasto para alcançar o

equilíbrio;

 Um catalisador não afeta a composição da mistura em equilíbrio, mas diminui

o tempo para encontrá-lo.
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Reações de oxidação e reduçãoReações de oxidação e redução

Reações de oxidação-redução envolvendo metais

 Se o século 20 foi dedicado ao uso do petróleo, o século 21 envolverá a busca

por combustíveis alternativos.
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Reações de oxidação e reduçãoReações de oxidação e redução

Superfícies pintadas de peças metálicas são 

Reações de oxidação-redução envolvendo metais
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Peça metálica

Superfícies pintadas de peças metálicas são 
protegidas da corrosão provocada pela oxidação

Metal protegido da corrosão pela superfície de 
tinta



Reações de oxidação e reduçãoReações de oxidação e redução

 Quando um metal sobre corrosão, ele perde elétrons e forma cátions:

Reações de oxidação-redução envolvendo metais
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Reagentes Produtos



Reações de oxidação e reduçãoReações de oxidação e redução

 Quando um metal sobre corrosão, ele perde elétrons e forma cátions;

 Oxidado: o átomo, a molécula ou o íon torna-se mais carregado

positivamente;

A oxidação é a perda de elétrons

Reações de oxidação-redução envolvendo metais
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A oxidação é a perda de elétrons

 Reduzido: o átomo, a molécula ou o íon torna-se menos carregado

positivamente;

Redução é o ganho de elétrons



Números de oxidaçãoNúmeros de oxidação Substância reduz: 
ganha elétrons

Reações de oxidação-redução envolvendo metais
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Substância oxida: 
perde elétrons

 Exemplo:



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 Balanceamento de reações de oxidação-redução:

 Os átomos e as cargas devem estar balanceadas, seguindo os princípios da

conservação das massas e da conservação de energia;
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conservação das massas e da conservação de energia;

 Balancear equações redox pode ser complicado. Um método sistemático

simples é o método das semi-reações. Exemplo:



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 Balanceamento de reações de oxidação-redução:
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 Como avaliamos qual a tendência natural da combinação entre átomos

envolver uma transferência de elétrons?

Reação espontânea – reação ocorre sem necessidade de aporte de energia

Reação não espontânea – reação ocorre com a necessidade de aporte de 

energia



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 Como avaliamos a energia livre de Gibbs (função de estado):

DGr
o < 0  - O processo é espontâneo na direção descrita sob condições padrão.
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DGr
o = 0  - O processo está no equilíbrio sob as condições padrão.

DGr
o > 0  - O processo não é espontâneo na direção descrita sob as condições 

padrão.



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 Em reações de oxidação-redução, o valor de DG indica como o fluxo de

elétrons ocorre de uma posição com maior energia potencial para outra de

menor energia potencial
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Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 As tendências para os átomos

perder ou ganhar elétrons já foi

investigada em muitas situações.

POTENCIAIS PADRÃO DE
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POTENCIAIS PADRÃO DE

REDUÇÃO.

 Eo positivo – maior tendência

para que a reação ocorra;

 Eo negativo – menor tendência

para que a reação ocorra;



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 Como a energia livre é o máximo de trabalho de não-expansão que o sistema

pode realizar, e G é uma função de estado, podemos usar os potenciais padrão

de redução das semi-reações para determinar a espontaneidade de uma

oxidação-redução.
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oxidação-redução.

 Relação entre energia livre de Gibbs com um processo redox:

F = 96,485 C/mol = 96,485 J/V.mol (constante de Faraday - carga de 1 mol de elétrons)

n = número de mols de elétrons transferidos de acordo com a equação balanceada

DEo = potencial padrão da reação



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 Como a energia livre é o máximo de trabalho de não-expansão que o sistema

pode realizar, e G é uma função de estado, podemos usar os potenciais padrão

de redução das semi-reações para determinar a espontaneidade de uma

oxidação-redução.
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oxidação-redução.

 Relação entre energia livre de Gibbs com um processo redox:

F = 96,485 C/mol = 96,485 J/V.mol (constante de Faraday - carga de 1 mol de elétrons)

n = número de mols de elétrons transferidos de acordo com a equação balanceada

DEo = potencial padrão da reação



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 O valor de DEo para a reação pode ser obtido através dos potenciais padrão

de redução (1 atm, 298K, 1 mol/L).

oxidaçãoredução
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 Se DEo é positivo, DGo será negativo, reação espontânea;

 Se DEo é negativo, DGo será positivo, reação não espontânea;

oxidaçãoredução



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 Exemplo:

113



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 Exemplo:

Mas a reação reversa é espontânea.
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Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 Algumas das reações que realizamos no laboratório:
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Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Reações de oxidaçãoReações de oxidação--reduçãoredução

 Os potenciais eletroquímicos dependem da natureza dos reagentes e

produtos e não das suas concentrações, ou seja não depende da quantidade de

material usado. Então, a mudança nos coeficientes estequiométricos das semi-

reações não mudam de valor. Exemplo, Fe3+:
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reações não mudam de valor. Exemplo, Fe3+:

Volt é definido como
energia/carga (V = J/C).
Multiplicando a reação
por algum número,
tanto a energia como a
carga serão
multiplicadas pelo
mesmo número, então
a razão energia/carga =
volt não muda.



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Eletroquímica: pilhasEletroquímica: pilhas

 Células galvânicas: oxidação-redução espontânea (DGo < 0).

 Células eletrolíticas: oxidação-redução não espontânea (DGo < 0).
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Fluxo de elétrons = corrente elétrica



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Eletroquímica: pilhasEletroquímica: pilhas

 Células galvânicas: oxidação-redução espontânea (DGo < 0). A maior parte

das baterias em dispositivos portáteis envolve células galvânicas;

 Pilha de Daniel:
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Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Eletroquímica: pilhasEletroquímica: pilhas

 Células galvânicas: oxidação-redução espontânea (DGo < 0). A maior parte

das baterias em dispositivos portáteis envolve células galvânicas;

 Pilha de Daniel: esquema geral.
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 Pilha de Daniel: esquema geral.



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Eletroquímica: pilhasEletroquímica: pilhas

 Pilha de Daniel: esquema geral.

Nosso experimento
em aula...
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Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Eletroquímica: pilhasEletroquímica: pilhas
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Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Eletroquímica: alguns tipos de pilhasEletroquímica: alguns tipos de pilhas

 Uma bateria é um recipiente
contendo uma fonte de força
eletroquímica com uma ou mais células
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eletroquímica com uma ou mais células
voltaicas;

 Quando as células são conectadas
em série, maiores FEMs (força
eletromotriz) podem ser alcançadas.



Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Eletroquímica: alguns tipos de pilhasEletroquímica: alguns tipos de pilhas

Bateria de chumbo e ácido

 Uma bateria de carro de 12 V
consiste de 6 pares de
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consiste de 6 pares de
catodo/anodo, cada um produzindo
2 V.

Cátodo: PbO2 em uma grade de metal em ácido sulfúrico.

PbO2(s) + SO4
2-(aq) + 4H+(aq) + 2e-  PbSO4(s) + 2H2O(l)

Ânodo: Pb.

Pb(s) + SO4
2-(aq)  PbSO4(s) + 2e-



Bateria de chumbo e ácido

 A reação eletroquímica global é:

Reações de oxidação-redução envolvendo metais

Eletroquímica: alguns tipos de pilhasEletroquímica: alguns tipos de pilhas
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PbO2(s) + Pb(s) + 2SO4
2-(aq) + 4H+(aq)  2PbSO4(s) + 2H2O(l)

Para a qual:

Ecell = Ered(catodo) - Ered(anodo) 

= (+1,685 V) - (-0,356 V)

= +2,041 V

 Espaçadores de madeira ou fibra de vidro são usados para evitar que os
eletrodos se toquem.



Até a 2a prova

CQ092
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