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Professor:  TOSTES
CINÉTICA QUÍMICA II – 2C 
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Fatores que alteram a velocidade de uma 

reação ( cont.)

 Catalisador (Cat.)
É uma espécie química ( elemento, substância, íon,..)

que ao ser adicionado a uma reação aumenta a

velocidade da mesma

Ex: A reação de decomposição da água oxigenada ( H2O2 )
MnO2

H2O2 (l)  H2O (l ) + ½ O2(g)

Tem a sua velocidade aumentada várias vezes

(comprovada pelo aumento da produção de gás

oxigênio) quando colocamos uma pitadinha (qtdade

pequena) de MnO2 (óxido de manganês) junto com o

H2O2.
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Reação sem catalisador

Reação com catalisador
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Como o catalisador age?
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TIPOS DE CATÁLISE

 Catálise Homogênea : quando os reagentes e

o catalisador estiverem no mesmo estado físico

 Catálise Heterogênea : quando os reagentes

e o catalisador estiverem em estados físicos

diferentes

 Auto catálise : quando o produto da 1ª Etapa

é reagente noutra Etapa

 Catálise Biológica : quando as Enzimas

catalisam a reação bioquímica
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A autocatálise é um tipo de catálise na qual um

dos produtos formados é que atua como o

próprio catalisador da reação.

Por exemplo, considere a reação abaixo em que o

cobre reage com o ácido nítrico:
3 Cu(s) + 8 HNO3(aq) → 3 Cu(NO3)2(aq) + 2 NO(g) + 4 H2O(l)

catalisador

Observe que um dos produtos formados é o óxido de

nitrogênio (NO). No início, a reação se processa de

forma lenta; no entanto, à medida que o óxido de

nitrogênio é formado e ele começa a reagir, a

velocidade dessa reação aumenta progressivamente,

pois ele age como catalisador dela.

Autocatálise
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A reação catalítica só ocorre quando os átomos de cloro 

participam em ciclos das reações que destroem ozônio. 

Equações da reação de catálise:

1ª etapa: Cl + O3 → ClO + O2

2ª etapa: ClO + O → Cl + O2

3ª etapa: O3 + O → 2 O2

Explicando: Você observou que a reação catalítica ocorreu em 

três etapas? Na primeira, o átomo de Cloro ao se desprender 

da molécula de CFC’s rompe o O3 formando ClO e O2. Na 2ª 

etapa o cloro se desprende do oxigênio e na 3ª etapa o O 

passa a destruir o ozônio, como mostra a equação.

Essas reações foram denominadas de catalíticas porque 

funcionam como catalisadores, ou seja, aceleram a destruição 

da camada de ozônio. O cloro é o principal reagente na 

reação, ele pode destruir milhares de moléculas de ozônio.
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Catálise enzimática

A catalise enzimática ocorre quando enzimas aceleram reações

bioquímicas específicas do metabolismo celular.

A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio (H2O2)

que, com o tempo, sofre uma reação de decomposição, liberando os

gases oxigênio e hidrogênio:

H2O2(aq) → H2O(l) + O2(g)

Essa reação ocorre de forma bem lenta. Todavia, quando colocamos

a água oxigenada de 10 volumes em um machucado, notamos uma

grande efervescência, que é a mesma reação de

decomposição mostrada acima, só que muito mais rápida. O que

acelerou essa reação? Uma enzima presente no sangue

chamada catalase.

https://www.preparaenem.com/quimica/reacoes-analise-ou-decomposicao.htm
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EX 1) A temperatura é um fator que controla a velocidade

das reações químicas que ocorrem no organismo. Quando

a temperatura corporal aproxima-se de 41,7 ºC, pode

causar morte, pois acelera todas as reações do corpo,

destruindo substâncias vitais como as enzimas, que atuam

como catalisadores de reações bioquímicas. A partir do

que foi exposto, analise as afirmativas a seguir:

I. O aumento da temperatura provoca o aumento da velocidade

das partículas formadoras de um sistema reacional,

consequentemente, diminui a velocidade das reações.

II. Os catalisadores, em qualquer reação química, são

consumidos, aumentando a energia de ativação do processo.

III. Enzimas são catalisadores biológicos que diminuem a

velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação.

IV. Enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a

velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação.

Assinale a alternativa que apresenta o item ou itens correto(s):

a) III b) IV c) I e II d) I e III e) II e IV LETRA b
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EX 2) Se um comprimido efervescente que contém

ácido cítrico e carbonato de sódio for colocado em um

copo com água e mantiver-se o copo aberto, observa-

se a dissolução do comprimido acompanhada pela

liberação de um gás. Assinale a alternativa correta

sobre esse fenômeno.

a) A massa do sistema se manterá inalterada durante a

dissolução.

b) A velocidade de liberação das bolhas aumenta com a

elevação da temperatura da água.

c) Se o comprimido for pulverizado, a velocidade de dissolução

será mais lenta.

d) O gás liberado é o oxigênio molecular.

e) O fenômeno corresponde a um processo físico.

RESOLUÇÃO: LETRA b
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EX 3) O hidrogênio é um gás que pode ser obtido a

partir da reação do zinco (Zn) com solução de ácido

clorídrico (HCl). Essa reação foi realizada várias vezes,

modificando-se as condições do meio reacional, como

temperatura, forma do zinco e concentração da

solução ácida. Observe a tabela que descreve essas

condições:

Analisando a tabela, em qual caso a velocidade da reação 

será maior:

a) I          b) II         c) III        d) IV        e) V

RESOLUÇÃO: LETRA  c
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EX 4) Alguns medicamentos são apresentados na

forma de comprimidos que, quando ingeridos,

dissolvem-se lentamente no líquido presente no tubo

digestório, garantindo um efeito prolongado no

organismo. Contudo, algumas pessoas, por conta

própria, amassam o comprimido antes de tomá-lo.

Esse procedimento é inconveniente, pois reduz o

efeito prolongado devido:

RESOLUÇÃO:  LETRA b
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EX 5) Catalisadores são substâncias capazes de

afetar as propriedades cinéticas de uma reação ao

alterarem a energia de ativação. O gráfico abaixo

mostra, para uma reação genérica, a variação da

energia em presença e na ausência de um

catalisador, de acordo com a equação:

A

B

C

D

E
X+Y

XY

X  +  Y                    XYcatalisador

En

En=Energia

Sentido da reação

a) O que representam as letras A,

B, C, D e E no gráfico?

b) Para a reação inversa XY X +

Y qual o valor da energia de

ativação dessa reação com e sem

catalisador?

A = Energia de ativação da reação inversa sem catalisador

B = Diferença da energia de ativação pelo uso do catalisador

C = Energia de ativação da reação direta catalisada

D = Variação de entalpia da reação

E = Energia de ativação da reação direta sem catalisador
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RESOLUÇÃO: 
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EX 7) O diagrama de energia para a reação A + B  C

, com e sem catalisador, é dado abaixo:
Obter os valores de:

a) energia de ativação da reação 

direta sem catalisador =  450 - 310

b)  energia de ativação da reação 

direta com catalisador = 370 - 310

c) variação de entalpia da reação 

direta, sem catalisador = 60 - 310

d) energia do CA da reação inversa, 

com catalisador = 370 – (-40) 

e) energia de ativação da reação 

inversa, sem catalisador = 450 - 60

f)  energia de ativação da reação 

inversa, com catalisador = 370 - 60

g) variação de entalpia da reação 

inversa, com catalisador = 310 - 60

h) a redução da energia de ativação 

da reação inversa, com o uso de 

catalisador =  450 - 370
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