
Dicas em cinética química 1 

 2 

Notação 3 

 4 

A notação que vou usar para uma reação qualquer em que as espécies A, B, C, ... 5 

são convertidas em um produto P (para simplificar) é: 6 

 7 

νAA + νBB + ... � vPP 8 

 9 

em que νi é o coeficiente estequiométrico da espécie i. Usualmente no ensino médio ou 10 

na graduação em Química aprende-se a construir uma tabela para avaliação do 11 

equilíbrio de uma reação pela variação do número de mols das espécies envolvidas, o 12 

que para um volume aproximadamente constante equivale à variação da concentração 13 

das espécies. Por enquanto usarei a notação [i] para a concentração (ou pressão) de uma 14 

espécie i em um tempo qualquer, e [i]0 para a concentração inicial da espécie. Neste 15 

caso a tabela construída seria do tipo: 16 

Tabela 1 17 

 Reagente A Reagente B Produto P 

Início 0][ A  0][B  0][ 0 =P  

Variação eqAxv−  eqBxv−  eqPxv  

Equilíbrio eqAxvA −0][  eqBxvB −0][  eqPxv  

 18 

Em que xeq é o limite de x – uma função relacionada com a extensão da reação e 19 

que depende do tempo t – em t � ∞. A variável x é importante na resolução de alguns 20 

problemas de cinética via integração por facilitar os cálculos, como será mostrado 21 

posteriormente. Sendo x = x(t), a concentração de uma dada espécie em é, portanto, 22 

xvii i±= 0][][  (negativo para reagentes e positivo para produtos). Esta relação permite 23 

interligar diferentes espécies (digamos i e j) pela razão estequiométrica, como um 24 

reagente i com um produto j: 25 
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Deste modo podemos, por exemplo, relacionar a variação temporal na 27 

concentração de P com a variação em A: 28 
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 31 

Voltaremos a esta equação novamente em um dado momento. 32 

A velocidade da reação descrita no começo (linha 8) pode ser relacionada com a 33 

variação temporal da concentração de qualquer uma das espécies:  34 
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velocidade ==−=−=  36 

 37 

Como xvii i±= 0][][ , derivando em relação ao tempo temos dtdxdtid //][ =m . 38 

Logo a velocidade da reação é equivalente a dtdx/ . 39 

As considerações acima a princípio fornecem o aparato para acompanhar a 40 

velocidade da reação (pelo monitoramento das concentrações de uma ou mais espécies 41 

ao longo do tempo). Com isso é possível determinar a lei de velocidade da reação, um 42 

primeiro passo para formular mecanismos que a descrevam. A lei de velocidade 43 

geralmente é descrita como: 44 

 45 

pba PBAk ]...[][]['velocidade=  46 

 47 

Em que a, b, ... representam a ordem da reação em relação a uma dada espécie e k’ 48 

é o coeficiente de velocidade. Para formular teoricamente uma lei de velocidade 49 

normalmente são sugeridas reações elementares que somadas resultam na lei 50 

observada.  A reação elementar geralmente é descrita como ocorrendo em uma única 51 

etapa, uma transformação irreversível de uma (ou mais) espécie(s) gerando outra(s). Por 52 

exemplo, a espécies A se transformando em uma espécie P: PaA k→ , em que k é 53 

chamada constante de velocidade. A “lei de velocidade” desta reação ou etapa é aAk ][ . 54 

Já numa reação como νAA + νBB + ... � vPP , não se pode dizer a priori que a lei de 55 

velocidade é ...][][' BA vv BAk , pois a reação pode ser (e geralmente é) uma composição de 56 

etapas elementares. Adicionalmente, o coeficiente de velocidade k’ pode não ser 57 

constante com relação à presença de um catalisador, razão de não se empregar o termo 58 

constante de velocidade neste caso. Portanto a distinção entre reação elementar e não-59 



elementar é o símbolo da transformação de reagentes em produtos (� e �, 60 

respectivamente, com a constante k associada ao processo elementar colocada em cima 61 

da seta), o coeficiente estequiométrico (a e νA, por exemplo) e a constante de 62 

velocidade (k) que, diferentemente do coeficiente de velocidade (k’), é o termo 63 

recomendado apenas para processos elementares. Numa reação mais simples, só 64 

contendo A e P, fica fácil verificar a diferença.  65 

 66 

Tabela 2 67 

Tipo  Reação Velocidade Constante 

Elementar PaA k→  aAkadtAd ]['/][ =−  
k’ (constante de 

velocidade) 

Não-elementar vAA � P a
A AkdtvAd ][/][ =−  

k (coeficiente de 

velocidade) 

   68 

Na prática, nas resoluções de equações que apresentarei a seguir, usarei o mesmo k 69 

para constantes ou coeficientes de velocidade (só o nome é diferente, como sugerido por 70 

Laidler). No entanto indicarei a diferença introduzindo uma variável iD . Para resolver 71 

as equações diferenciais nos problemas de cinética não importa se a reação é elementar 72 

ou não, portanto é mais fácil dizer que a
A AkdtAd ][/][ =− D , em que aA =D  para uma 73 

reação elementar e AA v=D  para uma não-elementar (neste caso Av  pode ser ou não 74 

igual a a).  75 

Alguns exemplos hipotéticos podem facilitar ainda mais o entendimento destes 76 

argumentos. Imagine, por exemplo, uma reação do tipo A + B � C. Naturalmente que 77 

1=== CBA vvv , e a velocidade da reação pode ser medida: 78 

 79 
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 81 

Suponha que a reação é de primeira ordem, de modo que a velocidade varia 82 

linearmente com a concentração de A: ]['/][ AkdtAd =− . Neste caso 1== avA . Porém 83 

o coeficiente estequiométrico não é 1 por que a reação é de primeira ordem com relação 84 

a A, mas sim por causa do mecanismo da reação (envolvendo um intermediário D, por 85 

exemplo), neste caso: 86 
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A + B � C 88 

 89 

Se a constante de velocidade k1 for muito menor que k2, a velocidade da reação é 90 

limitada pela etapa (1), sendo aproximadamente k1[A]. Para mostrar que Av  não implica 91 

a numa reação geral, podemos incluir o exemplo abaixo (que inclui um intermediário 92 

A*): 93 
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 95 

2A + B � C 96 

 97 

Neste caso, se k1 << (k2, k3), a velocidade da reação é aproximadamente k1[A], 98 

sendo também igual a dtAd 2/][−  (e não dtAd /][− ). 99 

 100 

 101 


