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REAÇÕES QUÍMICAS 

As substâncias combinam com outras substâncias transformando-se em novas substâncias. 
Para estas transformações damos o nome de Reações Químicas. 

Reação Química é um fenômeno onde os átomos permanecem intactos. 
Durante as reações, as moléculas iniciais são "desmontadas" e os seus 
átomos são reaproveitados para "montar" novas moléculas. 

  

No nosso cotidiano, há muitas reações químicas envolvidas, como por exemplo, no preparo de 
alimentos, a própria digestão destes alimentos no nosso organismo, a combustão nos 
automóveis, o aparecimento da ferrugem, a fabricação de remédios, etc. 

     

EQUAÇÃO QUÍMICA 

A forma que representamos a reação química chama-se Equação Química. 

Equação Química – é a representação gráfica da reação química. 

Nela colocamos os elementos que estão envolvidos na reação, de forma abreviada, e como ela 
aconteceu, através de símbolos já padronizados. 

As Equações Químicas representam a escrita usada pelos químicos e de forma universal, ou 
seja, é a mesma em qualquer país. 

As substâncias que participam da reação química são chamadas de produtos ou reagentes na 
equação química. 

Reagentes (1° membro) – são as substâncias que estão no início da reação. São as que irão 
reagir, sofrer a transformação. 

Produtos (2° membro) – são as substâncias resultantes da reação química. 

Exemplo: Duas moléculas de gás hidrogênio juntam-se com uma molécula de gás oxigênio 
formando duas moléculas de água. 

2H2 (g)       +       O2 (g)    →       2 H2O(l) 
 

reagente                    produto 
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Em cima da seta, são utilizados alguns símbolos indicando as condições nas quais a reação deve 
ocorrer. 

∆ - calor 
aq – aquoso ( em água) 
cat – catalisador 
λ – energia luminosa 

Em cada substância pode haver os seguintes símbolos: 
↑ - desprendimento de gás 
↓ - precipitação de um sólido 

Nas equações químicas, as substâncias podem aparecer com seus estados físicos: 
(s) – sólido 
(l) – líquido 
(g) – gasoso 

Exemplo:  
C (s)   +  O2 (g)   →   CO2 (g) 

http://www.soq.com.br/conteudos/ef/reacoesquimicas/ 

Reações endotérmicas e exotérmicas 

Essas transformações ocorrem com liberação ou absorção de energia. 

Como exemplo de transformação química com liberação de energia podemos citar a 
combustão. As transformações químicas que ocorrem com liberação de energia damos o nome 
de reações exotérmicas. 

* Combustão é o processo de obtenção de energia, ou seja, ao queimarmos substâncias 
químicas, produzimos novas substâncias e libera-se calor. 

Se deixarmos uma vela acesa e sobre ela emborcarmos um copo, com o tempo a chama da 
vela vai diminuindo, isto ocorre porque o oxigênio que havia dentro do vidro foi consumido na 
queima da vela. 

Para ocorrer uma combustão, são necessários: um combustível (substância que sofra a queima 
que, no caso, foram o pavio da vela e a parafina); um comburente (substância que alimenta a 
queima que, no caso, foi o oxigênio); uma energia para iniciar a combustão (que pode ser uma 
faísca elétrica ou a chama de um palito de fósforo). 

Os combustíveis podem ser sólidos, como carvão e a madeira; líquidos, como o álcool e 
gasolina ou gasosos, como o gás natural e o gás de cozinha. 

Na combustão completa da gasolina, álcool e óleo diesel, são liberados gás carbônico, vapor de 
água e energia térmica. A energia térmica é utilizada para mover os diversos motores, 
principalmente dos automóveis. 

http://www.soq.com.br/conteudos/ef/reacoesquimicas/
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A energia liberada na combustão do hidrogênio com o oxigênio, produzindo água, é utilizada 
para mover foguetes e ônibus espaciais. 

A energia térmica liberada na combustão do gás de cozinha é utilizada no cozimento de 
alimentos e nos aquecedores domésticos. 

Transformações que para ocorrer precisam de calor são chamadas de reações endotérmicas. 

Se você fornecer calor ao gelo, esse se transforma em água líquida e à água líquida passará 
para o estado de vapor. Portanto, a água sofreu transformações físicas, com absorção de calor, 
e este fica acumulado no vapor de água. 

Conclui-se que toda passagem do estado sólido para o líquido e deste para o de vapor são 
processos endotérmicos. 

Quando jogamos álcool na pele é comum sentirmos a sensação de frescor, isto ocorre porque 
para passar para o estado de vapor, o álcool retira o calor necessário da pele, esfriando o local 
. 

Você já parou para pensar por que a temperatura em cima de uma árvore é mais amena? 

A fotossíntese realizada pelos vegetais é um processo endotérmico. Os vegetais retiram calor 
do ambiente para realizar a fotossíntese, por isso que a temperatura sob uma árvore é mais 
amena. 

Durante o processo de fotossíntese das plantas, o gás carbônico e a água com absorção da 
energia solar são transformados em carboidratos e oxigênio, a energia solar é transformada 
em Energia Química 

Reações de combustão* 

Uma reação de combustão é caracterizada pelo consumo de um combustível, isto é, o material 
gasto para produzir energia, na presença de um comburente, que costuma ser o gás oxigênio. 

Por exemplo, para que um carro se movimente é necessário que ele tenha algum combustível, 
como, por exemplo, o etanol. Esse combustível é consumido em uma reação que pode ser 
representada da seguinte forma: 

CH3CH2OH(l) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(g)+ energia térmica 

combustível comburente produtos 

Essa é uma reação de combustão, pois temos o combustível que foi consumido, que é o 
etanol. Note também que a reação só ocorre em presença de oxigênio (O2(g)) que está no ar 
atmosférico. 
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Outros exemplos de reações de combustão que podem ser mencionados são: a queima de um 
palito de fósforo, de uma vela, do gás de cozinha, da lenha de uma fogueira, da gasolina no 
carro, do gás metano, do gás natural veicular, do diesel, etc. 

Observe que o combustível pode ser líquido, sólido ou gasoso, e que quase sempre o oxigênio 
é que é o comburente. “Quase sempre” porque podem ser utilizados outros comburentes, 
como o gás flúor ou o gás cloro. 

As reações de combustão são um tipo de reação de oxirredução, pois o combustível sofre 
oxidação e o comburente sofre redução, para a formação dos produtos. Porém, normalmente, 
o que se deseja obter nessas reações não é o produto, mas sim o calor ou a energia térmica 
que se produz, como foi mostrado no caso acima, cuja energia é que fez o carro andar. 

Essas reações também precisam de uma fonte de energia externa que as iniciem. Por exemplo, 
é necessária uma faísca elétrica para que ocorra a combustão do etanol, da gasolina, do óleo 
diesel ou de qualquer outro combustível nos carros; é preciso atritar o palito de fósforos para 
que ele passe a queima; e é preciso uma chama para que a vela queime. No entanto, a energia 
liberada na combustão é suficiente para manter a reação, que continua até que um dos 
reagentes ou os dois acabem. 

Em reação de combustão onde o combustível é constituído unicamente de carbono e 
hidrogênio; ou carbono, hidrogênio e oxigênio, se ela se der de forma completa, os produtos 
formados são dióxido de carbono (CO2(g)) e água (H2O(g)): 

Combustão completa do metano:  

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)  

Combustão completa do gás butano: C4H10(g) + 13 O2(g) → 8 CO2(g) + 10 H2O(g) 

Já se a reação for incompleta, produzem-se monóxido de carbono (CO) e água; ou carbono 
elementar (C) e água. Exemplos: 

Combustão incompleta do metano: CH4(g) + 3/2 O2(g) → CO(g) + 2 H2O(g)  

Combustão incompleta do metano: CH4(g) + O2(g) → C(s) + 2 H2O(g)  

Combustão incompleta do gás butano: C4H10(g) + 9 O2(g) → 8 CO(g) + 10 H2O(g)  

Combustão incompleta do gás butano: C4H10(g) + 5 O2(g) → 8 C(g) + 10 H2O(g) 

Por Jennifer Rocha Vargas Fogaça 

 

 


