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1.1. Aspetos quantitativos das reações químicas
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AL 1.1. Síntese do 
ácido acetilsalicílico

Reações químicas

•As reações químicas traduzem-se 
simbolicamente por equações 
químicas que indicam as 
proporções em que os reagentes 
se combinam e os produtos se 
formam.

•A equação química garante a 
conservação do número de 
átomos de cada espécie durante 
uma reação.

•Lei da conservação da massa ou 
Lei de Lavoisier: a massa dos 
produtos é igual à massa dos 
reagente.

Reagente limitante e reagente em 
excesso

•Reagente limitante é o reagente 
que é totalmente consumida, ou 
seja, que está em menor 
quantidade estequiométrica 
relativa. 

•Condiciona a maior quantidade 
possível que se pode obter do(s) 
produto(s) logo será o mais 
importante para os cálculos 
estequiométricos.

•O reagente ou os reagente que 
sobram são denominados 
reagentes em excesso

Grau de pureza de uma amostra

•𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑟𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100

•Todos os cálculos 
estequiométricos têm que ser 
efetuados a partir da massa dos 
reagentes puros.

Rendimento

•𝜂 =
𝑛,𝑚 𝑜𝑢 𝑉 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜

𝑛,𝑚 𝑜𝑢 𝑉 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜
×

100

•Uma reação diz-se completa se, 
pelo menos, um dos reagentes se 
transforma quase integralmente 
nos produtos da reação, ou seja, 
se o seu rendimento se aproxima 
muito de 100%.

•Uma reação diz-se incompleta se 
nenhum deles se esgota, sendo 
neste caso o rendimento inferior a 
100%.
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1.1. Aspetos quantitativos das reações químicas

1. Compreender as relações quantitativas nas reações químicas e aplicá-las na
determinação da eficiência dessas reações.
1.1 Interpretar o significado das equações químicas em termos de quantidade
de matéria e relacionar o respetivo acerto com a conservação da massa (Lei de
Lavoisier).
1.2 Efetuar cálculos estequiométricos com base em equações químicas.
1.3 Identificar reagente limitante e reagente em excesso numa reação química.
1.4 Interpretar o grau de pureza de uma amostra.
1.5 Indicar que os reagentes podem apresentar diferentes graus de pureza e
que devem ser escolhidos consoante as finalidades de uso e custo.
1.6 Distinguir reações completas de incompletas.
1.7 Efetuar cálculos estequiométricos envolvendo reagente limitante/em
excesso, rendimento da reação e grau de pureza dos reagentes.
1.8 Associar “economia atómica percentual” à razão entre a massa de átomos
de reagentes que são incorporados no produto desejado e a massa total de
átomos nos reagentes, expressa em percentagem.
1.9 Comparar reações químicas do ponto de vista da química verde tendo em
conta vários fatores como: economia atómica, redução dos resíduos, produtos
indesejados, escolha de reagentes e processos menos poluentes.
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e Ideias básicas da Química Verde: 
prevenir a poluição e a produção de 
materiais perigosos, em vez de os 
produzir e depois ter de os eliminar.

A Química Verde é segura, conserva 
as matérias-primas e a energia e tem 
custos menores do que os métodos 
convencionais.
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a A preocupação da indústria química é 
produzir a máxima quantidade de 
produto possível a partir de uma 
dada matéria-prima. 

Para o cálculo do rendimento apenas 
se considera um reagente e um 
produto.

Na perspetiva da Química Verde e de 
desenvolvimento sustentável 
procura-se que o máximo de 
matérias-primas se transforme em 
produtos e se produza o mínimo de 
desperdícios.

O rendimento e a economia atómica 
têm de ser tidos simultaneamente 
em consideração.
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a 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎

=
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100


