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Fórmulas, Balanceamento e  
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LEIS PONDERAIS  

 

São as leis que expressam as massas das substâncias, sólidas, 

líquidas ou gasosas, que participam das reações químicas. 

 

- Lei de Lavoisier 

- Lei de Proust 

- Lei de Dalton 

- Lei de Richter-Wenzel-Berzelius 
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Lei de Lavoisier  

(Lei da Conservação das Massas ou da Matéria) 

 

“Na natureza nada se cria, nada se perde; tudo se transforma.” 

 

“Em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é 

sempre igual à soma das massas dos produtos, em um sistema 

fechado, ou seja, a massa total do sistema não varia.” 
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Exemplo: 

 

  A   +   B    →   C   +   D 

20 g     35 g     15 g     x g 

  +                    + 

    = 55 g              = 55 g 

 

Logo, x = 55 – 15 = 40 g 
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A “Lei de Lavoisier” foi muito importante, pois a mesma 

introduziu o uso sistemático da balança nas experiências 

químicas. Com isso, Lavoisier deu uma nova dimensão ao 

estudo da Química: aspecto quantitativo dos fenômenos 

químicos. 
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OBSERVAÇÃO: Teoria da Relatividade de Einstein: 

  

ΔE = Δm . c2 

 

Δm = variação de massa; 

c = velocidade da luz no vácuo. 

 

Transformação da matéria em energia e vice-versa. 

E a Lei de Lavoisier, lei da conservação da massa?! 
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ΔE = Δm . c2 

Δm = ΔE / c2   

 

Esta diferença na massa é desprezível nas reações químicas, 

uma vez que a variação de energia seria dividida pelo 

quadrado da velocidade da luz, que é um número enorme. 

 

c = 3 . 108 m/s 
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Exemplo:        Mg + ½ O2 → MgO        ΔH = - 143,8 kcal 

 

Isso significa que 0,0000000066 g (6,6 . 10-9 g) de matéria 

foi perdida, ou seja, é uma perda tão pequena que a 

consideramos insignificante.  

 

* A equação da Teoria da Relatividade possui grande 

importância para as reações nucleares, pois a liberação de 

energia é muito maior que nas reações químicas. 
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Lei de Proust 

(Lei das proporções constantes, fixas, invariáveis ou definidas) 

 

“Uma determinada substância, qualquer que seja sua origem, 

é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, 

combinados na mesma proporção em massa.” 
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Exemplo: 

                        massa H2O(g)    massa H(g)     massa O(g) 

1° experiência         90                    10                     80 

2° experiência         36                     4                      32 

3° experiência         2,7                   0,3                    2,4 

4° experiência        450                    50                    400 

 

Proporção                9                       1                       8 
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Consequências da Lei de Proust: 

 

1. Composição centesimal de uma substância 

Refere-se a composição centesimal de uma substância, em 

massa, dos elementos formadores da mesma. 

 

2. Cálculo estequiométrico 

É o cálculo pelo qual prevemos as quantidades das substâncias 

que participarão de uma reação química 
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Lei de Dalton 

(Lei das proporções múltiplas) 

 

“Quando dois elementos químicos formam vários 

compostos, fixando-se a massa de um dos elementos, as 

massas do outro elemento variam numa proporção de 

números inteiros e, em geral, pequenos.” 
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Verifica-se que, permanecendo constante a massa do 

nitrogênio, as massas do oxigênio, entre si, numa relação 

simples de números inteiros e pequenos, ou seja, 1:2:3:4:5. 
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Lei de Richter-Wenzel-Berzelius 

(Lei das proporções recíprocas ou Lei dos equivalentes) 

 

“Se com uma massa fixa de um dado elemento químico reagem 

separadamente diferentes massas de outros elementos, quando 

estes últimos reagirem entre si, eles o farão ou na mesma 

proporção de massas ou numa outra proporção, formada por 

múltiplos ou submúltiplos dessas massas.” 
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Exemplo: Constata-se experimentalmente que: 

Ferro Enxofre Oxigênio Composto 
formado 

1° reação 7 g 4 g ----- Sulfeto 
ferroso 

2° reação 7 g ----- 2 g Óxido 
ferroso 

3° reação ------ 12 g 12 g Anidrido 
sulfuroso 

Nota-se uma massa fixa de ferro. 
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Se dividirmos as massas do enxofre pelas massas do oxigênio, 

teremos que: 

12 / 12 = 4 / 2 

12 / 2 = (4 . p) / (2 . q) 

        p = 1 

        q = 2 

Mostrando que na 3° reação a proporção de massas de 

enxofre e oxigênio não coincidem com a proporção 4 : 2. 

Entretanto, a proporção coincidiu com uma múltipla de 4 : 2. 
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Consequência da Lei de Richter: Equivalente-grama 

 

* Equivalente-grama de um elemento químico é a massa 

desse elemento que se combina com 8 g de oxigênio. 


