
PET EQ e a cinética química no cotidiano

Autor:

Por que colocamos os alimentos na geladeira?  

Por que temos que abanar o fogo?

Além disso, sabe o motivo de cortarmos os

alimentos para cozinhar mais rápido?

Caso queira saber as respostas das perguntas

acima, é só continuar lendo este material que o

PET Engenharia Química irá te explicar: a cinética

química no cotidiano!



PET EQ é a nossa sigla que significa Programa de Educação Tutorial do curso

de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia Química (FEQUI) da

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Somos uma equipe composta por

estudantes do curso de Engenharia Química e uma professora tutora,

desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas atividades

são acompanhadas e/ou avaliadas pelo Comitê Local de Acompanhamento

e Avaliação (CLAA) e pela Secretaria de Educação Superior do MEC

(SESu/MEC).

Caso você não conheça o grupo que preparou

este material com muito carinho, sem problemas!

Caso você já nos conheça, muito bom ver você

novamente!

Vou apresentar a minha equipe do PET EQ e

depois, será a sua vez, ok?! 

 

Algumas das nossas atividades são minicursos, palestras, lives,

eventos ciêntificos, projetos de pesquisa e visitas sociais! Se

quiser nos conhecer melhor, é só entrar no nosso site:

http://petequfu.com.br, seguir no instagram: ufupeteq e até,

se inscrever no nosso canal do YouTube: PET - Engenharia

Química UFU.

1 PET engenharia Química



2 Apresentação

Agora é a sua vez de se apresentar! 

Preencha os campos com seus dados, por favor!

Qual é o seu nome?

Quantos anos você tem?

Em qual ano escolar você está?

Você gosta de fazer experimentos químicos?

Muitas vezes, nós fazemos experimentos

químicos e nem percebemos, não é mesmo?

Passe para a próxima página para entender

a cinética química  no nosso cotiano!



Reagentes                                        Produtos

Você lembra do nosso material sobre o Slime? Naquele material,

explicamos o que é uma reação química, a qual busca transformar um ou

mais reagentes em produtos com características diferentes, como o

esquema abaixo:

Sabia que a química está presente no nosso dia a

dia? Com certeza, você já fez ou já viu alguem fazer

os experimentos que irei citar hoje!

Antes de explicar os experimentos, vou explicar o

que é cinética química, que tal?

Tempo em que osreagentes 
sãoconsumidos para formarprodutos, assim paradeterminar a velocidadeprecisamos considerar oconsumo do reagente e aformação do produto!

3 Cinética química

A cinética química é o estudo sobre quão rápida as reações químicas

ocorrerão e sobre os fatores que alteram a velocidade das reações!

Qual a importância de aprender o que é

cinética química? Com ela é possível 

 controlar a velocidade das reações

químicas! Assim, aprendendo esse conceito

saberemos como deixar a reação química

mais lenta ou mais rápida!



4 Cinética química e reações

Sabia que existe velocidades diferentes para

cada reação? Acho isso muito interessante e

você? Continue lendo para você aprender mais

sobre isso!

Ainda existem as reações lentas, as quais podem durar mais de

100 anos (século), porque os reagentes reagem muito lentamente.

Isso ocorre com a formação do petróleo, um combustível fóssil

extremamente importante atualmente.

Provavelmente, você já acendeu a chama da boca do fogão ou já

viu alguém fazendo isso, quando isso aconteceu foi muito rápido,

pois apenas precisou permitir que o gás de cozinha fosse liberado,

depois colocar um isqueiro ou fósforo próximo da boca do fogão e

o fogo apareceu! Como essa reação demorou alguns segundos

para ocorrer, compõe  o grupo de reações rápidas!

No entanto, colocando uma folha de papel no fogo a reação não é

tão rápida quando acender a boca do fogão, porque demora

alguns minutos ou até horas para ocorrer. Assim, as reações que

levam de minutos a horas para serem finalizadas são chamadas de

reações moderadas!



5
Toda e qualquer reação química necessita de energia

para ocorrer, no entanto a energia necessária é

diferente em cada reação! Essa energia mínima para

que os reagentes formarem produtos é chamada de

energia de ativação.

fatores da cinética química

Quanto menor a energia

de ativação, mais rápida

será a reação, assim

quanto maior a energia de

ativação mais lenta será a

reação!

Agora, irei falar alguns dos fatores

que influenciam a velocidade da

reação!

Quanto maior for a concentração (quantidade) de reagentes, mais rápida

será a reação, pois quanto maior a quantidade de moléculas (unidades que

formam as substâncias), mais elas irão colidir (bater) umas nas outras, fazendo

com que a reação ocorra mais rapidamente. Isso explica o motivo de

abanarmos o fogo da churrasqueira, visando o aumento da chama, pois

quando abanamos aumenta a concentração do gás oxigênio (O₂), o qual está

na atmosfa, assim ao elevar um dos principais reagentes que é responsável

pela reação ocorrer, a velocidade aumenta e a chama se espalha mais

rápido!
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Tente colocar alguns grãos de feijão na palma da mão, observe que entre eles

você consegue ver um espaço vazio, agora feche a mão e aperte os grãos, ao

fazer isso você irá perceber que eles estão muito próximo uns dos outros, o

que você acabou de fazer é brincar com a pressão! Ela está relacionada

com o espaço que a reação irá ocorrer, assim ao aumentá-la (diminui o

espaço: aperta as moléculas) as moléculas irão colidir mais (como os feijões

na sua mão fechada), assim a reação será mais rápida. E quanto menor a

pressão, mais afastadas as moléculas estarão (feijões na mão aberta), a

reação será mais lenta.

Para conservar os alimentos, isto é, evitar que eles estraguem,  devemos

colocá-los na geladeira, isso ocorre pois a temperatura é um fator que

influencia na velocidade da reação, pois quanto maior a temperatura, mais

rápido as reações ocorrerem e quanto menor a temperatura, mais lentas serão

as reações de decomposição. Assim como na geladeira a temperatura é

menor, as reações que estragam os alimentos ficarão mais lentas, fazendo

com que eles demorem para apodrecer.

Pressão menor 

 fatores da cinética química

Pressão maior 

Alimentos dentro

da geladeira

demoram mais

para  estragar!
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Quando vamos cozinhar vários alimentos precisamos cortá-los em fatias antes

de cozinhá-los, isso é importante para economizar gás de cozinha, pois os

pedaços menores irão cozinhar mais rápido se comparado com o alimento

inteiro. Isso é devido o fator superfície de contato, isto é, a área dos

reagentes que ficarão expostas para os outros reagentes, a qual quanto

maior, mais rápida será a reação e quanto menor a superfície de contato, a

reação será mais lenta. Dessa forma, quando cortamos a batata em fatias

(superficie de contato maior) e cozinhamos, elas ficam prontas mais

rapidamente do que se cozinhássemos a batata inteira (superfície de contato

maior).

 fatores da cinética química

Superfície de contato menor

Reação mais lenta

Superfície de contato maior

Reação mais rápida

O que você faz quando quer resfriar um alimento? Coloca na geladeira, já

que a mesma irá resfriar rapidamente o alimento. Além disso, para

cozinharmos os alimentos mais rápido usamos a panela de pressão. Ambos

exemplos tratam-se de catalisadores (geladeira e panela de pressão), os

quais são substâncias (no nosso caso, objetos) que acelera a velocidade da

reação, porém não participam dela. Isso ocorre pois os catalisadores auxiliam

os reagentes a usar um caminho mais simples que exija menor energia de

ativação. 



8Resumo

- Cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações

químicas, também nos dirá como fazer com que a reação ocorra mais rapidamente

ou lentamente por meio do controle dos fatores, alguns deles são:

- Temperatura: Quanto maior a temperatura (mais quente), mais rápido as reações

irão ocorrer e quanto menor (mais frio) mais lenta será a reação.

- Concentração dos reagentes: Maior quantidade de reagentes faz a reação

ocorrer rapidamente, se comparamos um ambiente que tem pouco reagente, onde

as reações serão lentas.

- Pressão: Aumentando a área que a reação ocorre, os reagentes ficarão mais

distantes uns dos outros, pois a pressão é menor, assim a reação será lenta, no

entanto ao aumentar a pressão, ou seja, diminuir a área de reação, ela será mais

rápida.

- Superficie de contato: Ao elevar a superfíce de contato entre os reagentes, a

reação será mais rápida, porém ao diminuir a superfície de contato, a reação será

lenta.

- Catalisadores: Substâncias que auxiliam os reagentes a usarem um caminho que

exija menos energia de ativação, logo acelera a reação química mesmo não

participando delas.

Interessante saber que a cinética química está no nosso

dia a dia! Muitas vezes não percebemos que estamos

usando conceitos químicos, acho isso muito curioso e

você?



9Atividades

Não esqueça de conferir o vídeo que o PET Engenharia

Química confeccionou sobre esse tema no canal do

YouTube: PET - Engenharia Química UFU.

Agora, é hora de você mostrar o que você aprendeu com

esse material!

1) Complete as frase a seguir com palavras presentes neste material:

Usamos conceitos da cinética                                     no nosso cotiano.

A cinética química estuda a                             das reações químicas e

os                               que altera a velocidade delas.

Com o aumento da                               o ambiente ficará mais quente,

assim a reação ocorrerá mais                                   .

A panela de pressão é um exemplo de                               , já que

aumenta a velocidade da reação, mesmo não participando dela.



Atividades 10
2) Siga as linhas para encontrar o fator da cinética química que

corresponde a cada objeto:

Alimento na geladeira

Superfície de contatoTemperatura

Cortar em fatias

Pressão e catalisador

Panela de pressão



Atividades 11
3) Desenhe o eletrodoméstico que conserva os alimentos, além de

acelerar o resfriamento deles, por meio de uma temperatura menor:
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@ufupeteq

Para assistir o vídeo sobre esse tema, é

só digitar 'PET - Engenharia Química

UFU' no YouTube!

Espero que você tenha aprendido bastante!

Até mais!

http://petequfu.com.br

PET Engenharia

Química - UFU

PET - Engenharia
Química UFU


