
Reacções Químicas 

Ciências Físico-Químicas  

8º Ano (2010/2011) 

Prof. Carla Bastos 

1 

../../../Carlinha/ESCOLAS/A_E_Nazaré/Nazare_2008_2009/8Ano_09/atomos_e_moleculas.flv


 Como distinguir transformações físicas de 

químicas? 

Transformações Físicas e Químicas 

Nas transformações físicas não 
se formam novas substâncias. 

podem ser 

As transformações 

Transformações 
físicas 

Transformações 
químicas 

Por exemplo: 

O gelado funde 
A carne assa 

Nas transformações químicas há 
formação de novas substâncias. 
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Transformações de Matéria 

Transformações Físicas – Não há formação de 
novas substâncias. 

Ex.: Rasgar, partir, moldar, fiar, cortar, mudar 
de estado físico … 

Transformações Químicas – Há formação de 
novas substâncias 

 Ex.: queimar, cozer, cozinhar, respirar, oxidar, 
azedar, … 
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Transformações Físicas da Matéria 
Mudanças de estado físico 

Partir um vidro 

Dissolver açúcar em água 

Mudança de forma 

Nas salinas a água do mar 

evapora-se. 

As avalanchas ocorrem quando a fusão 

faz desprender a neve das encostas, 

Rasgar um papel 

Dissolução de soluto em solvente 
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Transformações Químicas da 

Matéria 

Formar-se  
um sólido 

Libertação de 
um gás 

Desaparecimento das 
substâncias iniciais 

Mudar a 
temperatura 

Mudar a cor da 
solução 

Originar cheiro 
característico 

Reacção 

Química 

  Diariamente ocorrem à tua volta inúmeras reacções químicas. 
 

 Pode ser detectada devido ao aparecimento de evidências, como: 
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Nos incêndios florestais a madeira das 
árvores arde. 

Numa trovoada, as descargas eléctricas provocam 

transformações químicas na atmosfera. 

Transformações Químicas  

da Matéria 

O ferro enferruja (oxida) 

A maçã escurece ao ar 

(oxida) 
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Reacções Químicas 
 

  Nas Reacções Químicas existem: 

Substâncias iniciais que são designadas por 

REAGENTES.  

 

  

Substâncias que se formam que são designadas 

por PRODUTOS de REACÇÃO. 

Reagentes 
Produtos de 

Reacção 
7 



Equações de palavras 

As equações de palavras servem para representar 
todas as reacções químicas. 

Escreve-se os nomes dos reagentes e respectivos 
estados físicos, separados por sinais de mais.  
 
  

Escreve-se os nomes dos produtos de reacção e 
respectivos estados físicos, separados por sinais de 
mais.  
 
  

Os nomes dos reagentes separam-se dos nomes dos 
produtos com uma seta, com sentido dos reagentes 
para os produtos.  

zinco (s) + ácido sulfúrico (aq)  Hidrogénio (g) + sulfato de zinco (aq) 
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 Portanto a equação de palavras: 

Como se lêem Equações de palavras? 

→ O sinal “+” que se escreve entre os reagentes lê-se 
“reage com”; 
→ A seta lê-se “originando”; 
→ O sinal “+” que se escreve entre os produtos lê-se “e”. 

zinco (s) + ácido sulfúrico (aq)  Hidrogénio (g)+sulfato de zinco(aq) 

  

O zinco sólido reage com o ácido sulfúrico 
aquoso, originando hidrogénio gasoso e sulfato de 
zinco aquoso.  
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Reacções químicas podem ocorrer 

por: 

Por acção do calor Termólise 

Por acção da 

corrente eléctrica 
Electrólise 

Por acção 

Mecânica 

Por acção da luz Fotólise 

Por junção de 

substâncias 
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Tipos de Reacções Químicas 

Reacções de Combustão 

Reacções ácido-base 

Reacções de Precipitação 
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      As reacções de combustão ocorrem entre uma 
substância combustível (ex. madeira, carvão, etc.) e 
uma substância comburente (normalmente o oxigénio), 
acompanhadas da libertação de grandes quantidades 
de energia..  

butano (g) + oxigénio (g) → dióxido de carbono (g) + água (g) 

Reacções de Combustão 

→Por exemplo:         
        Se queimarmos gás 
butano, estamos perante 
uma reacção de combustão. 

Equação de palavras: 
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→Todas as reacções de combustão apresentam 
duas características comuns 
 

        - Oxigénio é um dos reagentes 
 

     - Formam-se sempre óxidos, entre outros 
produtos. 

Durante a combustão de carvão a combustão pode 
ser completa ou incompleta, depende da quantidade 
de oxigénio disponível. 
 
 
 
  

Reacções de Combustão 

Completa → com oxigénio abundante 

Carbono(g )+ Oxigénio(g) → Dióxido de Carbono(g) 

Incompleta → com oxigénio insuficiente 

Carbono(g )+ Oxigénio(g) → Monóxido de Carbono(g) 
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→Existem diferentes tipos de reacções de combustão:  

Combustões vivas – combustão 
em que existe formação de 
chama. 
Ex. Queimar gás ou um papel, 
explodir dinamite 
 
  

Combustões lentas (Oxidação) – 
combustão em que não existe 
formação de chama. 
Ex.: Enferrujar ferro; respirar; 
oxidar maçã descascada 
 
  

Reacções de Combustão 
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 Grande parte das substâncias que nos rodeiam 
dissolvem-se bem na água.  

 

 Há substâncias que, dissolvidas nesse meio, 
originam soluções ácidas, outras originam 
soluções básicas (ou alcalinas) e outras ainda, 
que não alteram o carácter químico da água – 
originam soluções neutras. 

 

Reacções ácido-base 
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Ácido cítrico 
Ácido fórmico 

Ácido málico 

Ácido sulfúrico 

Ácido acetilsalicílico 

Ácido butírico Ácido fosfórico 

Ácido tartárico 

Ácido acético 
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Uma substância ácida (ácido): 

- Tem sabor azedo; 

- Reage com os metais; 

- Ataca o calcário; 

- Corrói (quando em solução concentrada); 

- Conduz corrente eléctrica. 

Exemplo: 

O cloreto de hidrogénio ao ser dissolvido em água forma 

o ácido clorídrico. 
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Hipoclorito de sódio 
Hidróxido de amónio 

Hidróxido de sódio  

Hidróxido de magnésio 
Bicarbonato de sódio 
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Exemplo: 

O hidróxido de sódio (conhecido por soda cáustica) 

Uma substância básica (ou alcalina): 

- Tem sabor amargo; 

- É escorregadia ao toque (exemplo: sabão); 

- É cáustica ou corrosiva; 

- Conduz corrente eléctrica. 
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Uma substância é neutra quando, ao ser 

dissolvida em água, forma uma solução 

neutra, não altera o carácter químico 

da água. 

Exemplo: 

O cloreto de sódio (conhecido por sal 

das cozinhas) 
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Os indicadores ácido-base são substâncias 
que mudam de cor conforme a natureza 
da solução em que estão introduzidas. 

Exemplos: 
Tintura azul de tornesol 
 
 
 
Solução alcoólica de fenolftaleína 
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Indicador 
Cor em solução 

Ácida Neutra Básica 

Fenolftaleína 

 
 

 
 

Incolor 

 

 
 
 

Incolor 

 

 
 

Carmim 

Azul de 
Tornesol 

 

 
 
 
 
 
 

Vermelho 

 
 
 
 
 

 
 

Azul Arroxeado 

 
 
 
 
 
 

 
Azul arroxeado 

Água da 

Cozedura da 

Couve-roxa 

 

 

 

 

 

Vermelho 

 

 

 

 

 

Roxo 

 

 

 

 

 

Verde 
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o Para comparar diferentes graus de acidez ou basicidade, 
os químicos pensaram em algo muito simples.  

 

o Definiram uma escala numérica que permite ordenar as 
substâncias de acordo com o seu grau de acidez ou 
basicidade. 

 

o Chama-se escala de pH e compreende, à temperatura de 
25⁰C, valores entre 0 e 14  

Soluções neutras 

0 7 14 

Aumento da acidez                 Aumento da basicidade 

Soluções básicas/alcalinas Soluções ácidas 
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 Quanto menor for o valor de pH, mais ácida é a 

solução. 

 Quanto maior for o valor de pH, mais básica ou 

alcalina é a solução.  

Soluções neutras 

0 7 14 

Aumento da acidez                 Aumento da basicidade 

Soluções básicas/alcalinas Soluções ácidas 
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 Exemplos de diferentes valores de pH em materiais 

utilizados no dia-a-dia. 

p  H = 1 p  H = 2 p  H = 3 p  H = 4 
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p  H = 5 p  H = 6 p  H = 7 p  H = 8 

p  H = 9 p  H = 10 p  H = 11 p  H = 12 p  H = 13 
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 Podemos diminuir o pH de uma solução básica, 
adicionando-lhe um ácido.  

 

Reacções ácido-base 

 Podemos aumentar o pH de uma solução ácida, 
adicionando-lhe uma base.  

 
 Quando um ácido reage com uma base, forma-

se água e um sal.  

 

→Exemplo:         
         Ácido Clorídrico(aq) + Hidróxido de Sódio(aq) → Água(l) + Cloreto de Sódio(aq) 

ácido (aq) + base (aq) → água (l) + sal (aq) 
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 As reacções de precipitação ocorrem 

quando duas soluções aquosas reagem 

formando um produto de reacção insolúvel em 

água, ou seja, no estado sólido. 

Reacções de Precipitação 

→Exemplo:                 

Cloreto de ferro II (aq) + Hidróxido de Sódio(aq) → hidróxido de ferro II (s) + Cloreto de sódio (aq) 

Solução A (aq) + solução B (aq) → precipitado (s) + solução C (aq) 
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As grutas calcárias têm na sua constituição  
carbonato de cálcio, cuja solubilidade em água é 
baixíssima, logo, vai-se depositando. 

Este precipitado (carbonato de cálcio) forma 
“colunas” no interior destas grutas. 
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As “colunas” que pendem do tecto da 

caverna denominam-se estalactites. 

As “colunas” que se elevam a partir do 

solo da caverna denominam-se 

estalagmites. 

o As estalactites e as estalagmites aumentam, em média, 
cerca de um centímetro por século. 

o Têm formas muito variadas, dependendo do modo como se 
faz o escoamento das águas, mas de um modo geral são 
pontiagudas. 32 



A precipitação do carbonato de cálcio também 
origina a formação de conchas e corais. 

o As conchas dos moluscos são constituídas por camadas 
sobrepostas de carbonato de cálcio.  

o Os corais formam os seus esqueletos a partir de carbonato 
de cálcio que segregam. 33 



Velocidade das Reacções 

Químicas 
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Porque é que há reacções químicas mais rápidas que 
outras? 

Velocidade das Reacções Químicas 



Para duas partículas reagirem tem que existir: 
- Afinidade entre as partículas; 
- As partículas têm que colidir no ângulo certo; 
- As partículas têm que colidir com uma energia 

mínima, que se designa energia de activação, 
chama-se choque eficaz; 
 

Velocidade das Reacções Químicas 



Velocidade das Reacções 

Químicas 

“Velocidade de uma reação química é caracterizada pela 

rapidez com que os reagentes se consomem e os produtos 

se formam.” 

Depende de: 

Natureza dos reagentes 

Condições em que ocorre 
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                      quantidade de produto formado 

velocidade = ---------------------------------------- 

                               intervalo de tempo 

                   quantidade de reagente consumida 

velocidade = ---------------------------------------- 

                               intervalo de tempo 

Velocidade das Reacções Químicas 
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Velocidade das Reacções Químicas 

       Em termos 

gráficos, significa 

que, no decorrer 

da reacção 

química, a 

concentração dos 

reagentes diminui, 

ao mesmo tempo 

que a dos 

produtos aumenta. 

C
o
n
ce

n
tr

aç
ão

 

Reacção: 
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Velocidade das Reacções Químicas 

 As reacções químicas podem ter velocidades muito 

diferentes.  

 Algumas reacções ocorrem muito rapidamente, 

outras demoram longos períodos de tempo a decorrer. 

Oxidação 

do Ferro 

Cozer 

bolachas 

Fogo de 

Artifício 40 



Rápidas ou Lentas? 

Cola + mentos 41 



Velocidade das Reacções Químicas 

  As reacções químicas podem ser RÁPIDAS: 

Exemplos:  Formação do petróleo,  

formação dos fósseis, 

deterioração dos lixos numa lixeira 

Formação de estalactites/estalagmites 

Exemplos: riscar um fósforo, junção de substâncias (ex. juntar 

leite a sumo de limão) 

 As reacções químicas podem ter velocidades MODERADAS: 

Exemplos: Digestão dos alimentos,  

decomposição dos alimentos, oxidação  

de metais… 

 As reacções químicas podem ser LENTAS: 
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Factores que Influenciam a 

Velocidade das Reacções Químicas 

Como é que estes factores afectam a velocidade 
das reacções químicas? 

Temperatura 

Concentração 

Grau de Divisão/Área de Contacto 

Pressão 

Catalisadores/Inibidores 

  
 

 F
A
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Temperatura vs. Velocidade da Reacção 

Maior Temperatura Maior agitação 
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Temperatura vs. Velocidade da Reacção 

 Um aumento da temperatura, normalmente, faz 
aumentar a velocidade da reacção, porque 
provoca um aumento da agitação corpuscular, 
aumentando, o número de colisões entre as 
partículas dos reagentes, e vice-versa. 

 

Maior Temperatura Maior Velocidade da Reacção Maior agitação 

45 



Concentração vs. Velocidade da Reacção 

Maior Concentração Mais colisões 
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Concentração vs. Velocidade da Reacção 

 Quanto maior for a concentração dos reagentes, 
maior é a velocidade das reacções químicas, 
porque aumenta o número de corpúsculos por 
unidade de voluma, logo aumenta a frequência 
dos seus choques, e vice-versa. 

 

Maior Concentração Maior Velocidade da Reacção Mais colisões 
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Grau de Divisão/ vs. Velocidade da Reacção 

Área de Contacto 

Maior Grau  

de Divisão 
Maior Área de 

contacto 
Mais colisões 
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Grau de Divisão/ vs. Velocidade da Reacção 

Área de Contacto 

 Quanto maior for o estado de divisão dos 
reagentes, maior será a velocidade de reacção, 
porque quanto mais dividido estiver o reagente, 
maior é a área/superfície de contacto, e vice-
versa. 

Maior Grau de 

Divisão 

Maior Velocidade 

da Reacção 

Maior Área de 

contacto 

Mais 

colisões 
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Pressão vs. Velocidade da Reacção 

Maior Pressão Mais colisões 
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Pressão vs. Velocidade da Reacção 

 Um aumento da pressão, normalmente, aproxima 
as partículas, levando ao aumento do número de 
colisões entre as partículas dos reagentes e fazendo 
com que reajam mais rapidamente, e vice-versa. 

Maior Pressão Maior Velocidade da Reacção Mais colisões 
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Catalisadores e inibidores vs. 

Velocidade da Reacção 

  Os catalisadores aumentam a velocidade das 
reacções químicas, ao contrário dos inibidores 
que a fazem diminuir. 

 Os catalisadores não são reagentes nem 
produtos da reacção. Não se consomem 
durante a reacção química, tendo apenas como 
função alterar a velocidade com que esta 
ocorre. 

52 



Lei de Lavoisier 

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

• “Numa reacção química em 
sistema fechado, a massa total dos 
reagentes é igual à massa total dos 
produtos da reacção”. 

A  “Lei da Conservação da Massa”, também 
conhecida por “Lei de Lavoisier” diz que:  
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“A soma das massas dos reagentes é igual à 
soma das massas dos produtos da reação” 

 Carbono + Oxigénio  dióxido de carbono  

          3g       +      8g                      11g 

       Repara que: 3g + 8g = 11g 

Lei de Lavoisier 
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Estados Físicos da Matéria 

Gasoso Líquido Sólido 

Organização 

Forças de ligação 

Compressibilidade 

Forma 
Volume 

Agitação 
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Estados Físicos da Matéria 

Sólido Líquido Gasoso 

Organização das 

partículas 

Agitação 

Sólido Líquido Gasoso 

Organização das 
partículas 

Muito Organizadas Pouco Organizadas 
Muito 
Desorganizadas 

Agitação 
Pouco movimento 
(apenas vibracional) 

Alguma 
Mobilidade 

Grande 
Mobilidade 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter 
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Estados Físicos da Matéria 

Sólido Líquido Gasoso 

Organização das 
partículas 

Muito Organizadas Pouco Organizadas 
Muito 
Desorganizadas 

Agitação 
Pouco movimento 
(apenas vibracional) 

Alguma 
mobilidade 

Grande 
Mobilidade 

Espaço Entre as 
partículas 

Pouco espaço entre 
as  partículas 

Algum espaço 
entre as  
partículas 

Muito espaço 
entre as  
partículas 

Forças de Ligação Muito fortes Fortes Fracas 
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Estados Físicos da Matéria 

Sólido Líquido Gasoso 

Organização das 
partículas 

Muito Organizadas Pouco Organizadas 
Muito 
Desorganizadas 

Agitação 
Pouco movimento 
(apenas vibracional) 

Alguma mobilidade Grande Mobilidade 

Espaço Entre as 
partículas 

Pouco espaço entre 
as  partículas 

Algum espaço entre 
as  partículas 

Muito espaço entre 
as  partículas 

Forças de Ligação Muito fortes Fortes Fracas 

Forma Constante 
Variável (depende 
do recipiente) 

Variável (depende 
do recipiente) 

Volume Constante Constante 
Variável (depende 
do recipiente) 

Compressibilidade 
Muito pouco 
compressível 

Pouco 
compressível 

Muito 
compressível 
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Natureza corpuscular da matéria 

 Todas as substâncias são constituídas por 
CORPÚSCULOS, separados uns dos outros por 
espaços vazios e em constante movimento  

 Actividades: 

  “comprimir uma seringa”  
Os corpúsculos passam a  
ficar mais próximos uns dos 
outros. 

Os corpúsculos do açúcar 
espalham-se entre os da 
água 

  “Misturar açúcar na água” 
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