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2.3. Transformações Químicas

Energia de ligação e reações químicas

• processos endoenergéticos e exoenergéticos

• variação de entalpia

Reações fotoquímicas na atmosfera

• fotodissociação e fotoionização

• radicais livres e estabilidade das espécies 
químicas

• ozono estratosférico

AL 2.4. Reação fotoquímica

Exemplos de reações a estudar 
energeticamente e em estrutura: a combustão 
de alcanos, a síntese do amoníaco e a 
decomposição da água.

O ozono, que na troposfera atua como 
poluente enquanto na estratosfera atua como 
protetor. Os aspetos científico, tecnológico, 
social e ambiental. 

As reações de formação e destruição do ozono 
estratosférico na camada de ozono.

Vantagens e desvantagens proporcionadas 
pelos clorofluorocarbonetos (CFC), assim como 
dos seus substitutos.

Aplicações da fotoquímica em diferentes áreas 
como, por exemplo, a medicina, a arte e a 
produção de energia.

Destruição do ozono 
estratosférico 
(exotérmica)

•𝑂3 + 𝑈𝑉𝐵 → 𝑂.+𝑂2
•𝑂.+𝑂3 → 2𝑂2

Formação do ozono 
estratosférico

•𝑂2 + 𝑈𝑉𝐶 → 𝑂.+𝑂.

•𝑂.+𝑂2 → 𝑂3

Ação dos CFC sobre o 
ozono

•𝐶𝐶𝑙3𝐹 → 𝐶𝑙. +𝐶𝐶𝑙2𝐹.

•𝐶𝑙. +𝑂3 → 𝐶𝑙𝑂.+𝑂2
•𝐶𝑙𝑂.+𝑂.→ 𝐶𝑙. +𝑂2

Radicais livres são espécies químicas muito reativas onde existem orbitais com pelo menos um eletrão 
desemparelhado.

Os radicais livres de cloro (originados pela dissociação dos CFC na estratosfera) regeneram-se e 
continuam a destruir moléculas de ozono. 

Para minorar os efeitos nefastos dos CFC estes têm vindo a ser substituídos por compostos como os 
hidroclorofluorocarbonetos, HCFC. 

Os CFC são quimicamente estáveis na troposfera.

O radical cloro atua como catalisador da reação de destruição do ozno estratosférico, não é consumido 
na reação, podendo destruir cerca de 100 000 molécula de ozono.



Transformações químicas

Compreender os fundamentos das reações químicas, incluindo reações fotoquímicas, do ponto de vista

energético e da ligação química.

• Interpretar uma reação química como resultado de um processo em que ocorre rutura e formação de

ligações químicas.

• Interpretar a formação de ligações químicas como um processo exoenergético e a rutura como um

processo endoenergético.

• Classificar reações químicas em exotérmicas ou em endotérmicas como aquelas que, num sistema isolado,

ocorrem, respetivamente, com aumento ou diminuição de temperatura.

• Interpretar a energia da reação como o balanço energético entre a energia envolvida na rutura e na

formação de ligações químicas, designá-la por variação de entalpia para transformações a pressão

constante, e interpretar o seu sinal (positivo ou negativo).

• Interpretar representações da energia envolvida numa reação química relacionando a energia dos

reagentes e dos produtos e a variação de entalpia.

• Determinar a variação de entalpia de uma reação química a partir das energias de ligação e a energia de

ligação a partir da variação de entalpia e de outras energias de ligação.

• Identificar transformações químicas desencadeadas pela luz, designando-as por reações fotoquímicas.

• Distinguir fotodissociação de fotoionização e representar simbolicamente estes fenómenos.

• Interpretar fenómenos de fotodissociação e fotoionização na atmosfera terrestre envolvendo O2, O3, e N2

relacionando-os com a energia da radiação envolvida e com a estabilidade destas moléculas.

• Identificar os radicais livres como espécies muito reativas por possuírem eletrões desemparelhados.

• Interpretar a formação e destruição do ozono estratosférico, com base na fotodissociação de O2 e de O3,

por envolvimento de radiações ultravioletas UVB e UVC, concluindo que a camada de ozono atua como um

filtro dessas radiações.

• Explicar a formação dos radicais livres a partir dos clorofluorocarbonetos (CFC) tirando conclusões sobre a

sua estabilidade na troposfera e efeitos sobre o ozono estratosférico.

• Indicar que o ozono na troposfera atua como poluente em contraste com o seu papel protetor na

estratosfera.

Uma ligação química implica rutura de ligações químicas nos reagentes e 
formação de novas ligações químicas para originar produtos de reação.

Na rutura de ligações ocorre absorção de energia (Energia de dissociação), é 
um processo endoenergético (energia positiva pois é fornecida ao sistema 
fechado). 

Na formação de ligações ocorre libertação de energia (Energia de Ligação), é 
um processo exoenergético (energia negativa pois é libertada pelo sistema 
fechado)

A variação de energia, numa reação a pressão constante, é denominada 
variação de entalpia, H. Se H>0 reação endotérmica, Se H<0 reação 
exotérmica.

Se reação endotérmica em sistema isolado a temperatura do sistema diminui pois ocorre um 
aumento da energia potencial e uma diminuição da energia cinética. Se a reação exotérmica 
ocorrer em sistema isolado a energia potencial diminui e a energia cinética aumenta e 
consequentemente a temperatura aumenta.

O valor de H é diretamente proporcional às quantidades de reagentes e de 
produtos e vaira com os seus estados físicos (propriedade extensiva)

O ozono da troposfera em concentrações elevadas pode ter como consequências:
problemas respiratórios e cardiovasculares, irritação nos olhos, etc. smog, etc.
O ozono na estratosfera: o buraco da camada de ozono não corresponde a uma zona onde
se verifica total ausência de ozono mas a uma zona rarefeita não uniforme em ozono,
habitualmente localizada nos polos terrestres. Como intensidade da radiação solar que
atinge a estratosfera não é constante, a concentração de ozono na estratosfera não é
uniforme variando com a altitude, latitude, hora do dia e estações do ano.


