
TEORIA DAS COLISÕES

Teoria das colisões é teoria pela qual, explica o mecanismo de 

ocorrência de uma reação química. 
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O3(g)  +  NO(g)   →   O2(g)   +   NO2(g)
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CONCEITOS IMPORTANTES
1. Complexo Ativado(C.A):

É um estado intermediário, entre reagentes e produtos, altamente 

energético, onde ocorrem as colisões efetivas.

2. Colisão Efetiva:

Colisão eficaz ou efetiva é a colisão que garante a ocorrência de 

uma reação, isto é, uma colisão efetiva  propicie a quebra das ligações 

entre os reagentes e formação de novas ligações, nos produtos .

3. Energia de Ativação(Ea):

Energia de Ativação é a energia mínima, necessária para a formação 

do complexo ativado ou é a energia mínima, necessária para que 

ocorra uma reação química. Ea = EC.A - HºR
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RESUMO

Condições para que ocorra uma reação química:

Condições Fundamentais:

 Afinidade entre os reagentes (capacidade de combinação química 

entre os átomos dos reagentes);

 Contato entre os reagentes (os reagentes devem encontrar-se 

fisicamente para que a reação aconteça).

Condições Complementares: determinam se uma certa reação 

química será rápida, lenta ou instantânea. Elas são:
 Frequência de Choques.

 Energia de ativação (é a energia necessária para a formação do 

complexo ativado);

 Orientação em que ocorrem os choques entre as moléculas 

(orientação adequada).

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/energia-ativacao-complexo-ativado.htm




H2(g)  +  I2(g) →  2HI(g)



Aplicando Conhecimentos:

1. Observe as representações gráficas a seguir.

Qual dos gráficos representa a reação 

mais lenta?

Quanto maior a energia de ativação, 

mais lenta é a reação.

Portanto, a reação (I) é a mais lenta.
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2. Fuvest-SP 2020 Os movimentos das moléculas antes e depois de uma reação 

química obedecem aos princípios físicos de colisões. Para tanto, cada átomo é 

representado como um corpo pontual com uma certa massa, ocupando uma 

posição no espaço e com uma determinada velocidade (representada na forma 

vetorial). Costumeiramente, os corpos pontuais são representados como esferas 

com diâmetros proporcionais à massa atômica. As colisões ocorrem conservando 

a quantidade de movimento. Considerando um referencial no qual as moléculas 

neutras encontram-se paradas antes e após a colisão, a alternativa que melhor 

representa o arranjo de íons e moléculas instantes antes e instantes depois de uma 

colisão que leva à reação: 

F– + CH3Cl → CH3F + Cl– é:

Note e adote: Massas atômicas: H = 1 u.m.a.,C = 12 u.m.a., F = 19 u.m.a. e Cl = 35 

u.m.a. Considere que apenas o isótopo de cloro Cl = 35 u.m.a. participa da reação.
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