
 
 
 
 
 
 

 
 

Resumo – Cinética e 
equilíbrio químico 

 

É importante saber a velocidade em que os 

reagentes se transformam em produtos, os fatores 

que influenciam nessa transformação e até que 

ponto o sistema reacional inicial irá progredir em 

direção ao seu estado final. É essa área que a 

cinética das reações e o equilíbrio químico 

estudam. 

Velocidade média de uma reação 

A velocidade de qualquer coisa é medida em 

relação ao tempo. A velocidade de um carro é a 

medida do seu deslocamento em um certo 

intervalo de tempo. Com as reações químicas não 

é diferente. Mas não há um aparelho que meça 

diretamente a velocidade das reações, então se faz 

essa medição indiretamente pela diferença na 

quantidade de matéria (mols, volume, massa, 

concentração) em relação ao tempo (minutos). 

  
  

  
      

       

  
      

  

  
 

Fatores de influenciam a velocidade da reação 

1. Concetração dos reagentes – quanto maior 

a concentração, maior a velocidade; 

2. Colisão entre as moléculas – quanto maior 

o número de colisões efetivas, maior a 

velocidade; 

3. Energia de ativação – quanto menor a 

energia de ativação, maior a velocidade; 

4. Superficíe de contato – quanto maior a 

superfície de contato, maior a velocidade; 

5. Catalisadores – a presença de 

catalisadores aumenta a velocidade; 

6. Temperatura – quanto maior a 

temperatura, maior a velocidade. 

 

Lei de velocidade 

Dada uma reação qualquer: 

A + B →produtos 

Verifica-se experimentalmente que ao dobrar a 

concentração de A, a velocidade dobra e ao dobrar 

a velocidade de B a velocidade da reação também 

dobra. Então a velocidade da reação depende 

tanto da concentração do reagente A quanto do B 

na mesma proporção. A equação da velocidade se 

torna: 

         

V = k.[A].[B] 

Ordem de reação 

A ordem de uma reação é dada pela soma dos 

expoentes aos quais estão elevadas as 

concentrações na fórmula da velocidade. 

1N2O4(g)→2NO2(g) 

v = k[N2O4]1 (reação de 1ª ordem) 

4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2 

v = k[HBr]1[O2]1 (1+1 = 2, reação de 2ª ordem) 

Dica: não se pode assumir que os coeficientes 

estequiométricos sejam os mesmos expoentes na 
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equação da velocidade 

Ordem zero: a velocidade da reação não depende 

da concentração dos reagentes. Logo a equação da 

velocidade de torna: v = k 

1ª Ordem: a velocidade da reação dobra quando a 

concentração do reagente dobra. 

2ª Ordem: a velocidade da reação quadruplica 

quando a concentração do reagente dobra. 

Dica: Ao dobrar a concentração de um reagente 

em uma reação de 1°ordem, a velocidade da 

reação dobra: 21 = 2. Ao se dobrar a concentração 

de um reagente em uma reação de 2°ordem, a 

velocidade aumenta por um fator de 22 = 4. 

 

Lei da ação das massas  

A velocidade de uma reação é diretamente 

proporcional ao produto das concentrações 

molares dos reagentes, elevadas a potências 

determinadas experimentalmente. Para reações 

que ocorrem em apenas uma etapa, as potências 

normalmente coincidem com os coeficientes dos 

reagentes, para reações que ocorrem em mais de 

uma etapa, a velocidade da reação é dada pela 

etapa mais lenta. 

v  =  k [A]
a
 [B]

b
 

K = constante cinética; a = ordem do reagente A; 

b  = ordem do reagente B; a + b = ordem da reação 

e [ ] = concentração molar 

 

Constante de equilíbrio 

Considerando que uma reação chegou ao seu 

estado de equilíbrio a velocidade de formação e 

decomposição dos produtos é a mesma (v1 = v2) 

então: 

A + B↔ C + D 

v1 = k1[A][B] e v2 = k2[C][D], pode-se combinar as 

duas equações 

v1 = v2 

k1[A][B] = k2[C][D] 

  

  
 

      

      
 

   
      

      
 

Os coeficientes estequiométricos devem ser 

levados em consideração! 
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