A Desvendar a Química do dia-a-dia

A QUÍMICA DO
FOGO
Conhecer a química das coisas é o primeiro passo para
entender e poder agir sobre o mundo que nos rodeia. Para
o demonstrar, hoje vamos falar do fogo!
O fogo, ou melhor, a combustão, é na verdade uma reacção
química de oxidação-redução com grande libertação de
energia. E saber isto é importante porquê? Desde logo, para
combater um incêndio! Como em qualquer outra reacção
química, o fogo só existe na presença dos respectivos
reagentes, que neste caso são o combustível (matérias
inflamáveis) e o comburente (que é normalmente o oxigénio
do ar). E, como em muitas outras reações químicas o fogo
só ocorre se os reagentes estiverem a uma temperatura
elevada. Deste modo, o fogo deflagra quando um material
combustível é aquecido até à sua temperatura de ignição
na presença de um comburente.
Após iniciada a reacção de combustão esta gera o calor
necessário para aquecer mais material combustível e o
incêndio alastra. No entanto, basta remover um destes
componentes essenciais – combustível, comburente ou
fonte de calor – e a reacção química de combustão cessa.
Ou seja, o fogo apaga-se. Mas porque é que a água é tão
eficaz a combater o fogo? Porque diminui a temperatura
do combustível e, deste modo, pára a reacção.
Outra forma de combater o fogo é privá-lo de um dos
reagentes. Por exemplo: os chamados extintores de pó
químico espalham uma camada de pó sobre os materiais,
impedindo o oxigénio de alimentar o fogo. Já os comuns
extintores de dióxido de carbono produzem um nevoeiro
deste gás com o mesmo objectivo: afastar o oxigénio. Quando
é possível, retira-se o outro reagente ou seja, o combustível.
Nos incêndios florestais, isto pode ser feito com um contrafogo ou abrindo um aceiro, que é basicamente uma faixa
de terreno sem vegetação. Alguns dos exemplos do uso da
química no combate aos fogos requerem conhecimentos
de química mais aprofundados. É o caso dos extintores
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de gás “halon” e seus similares mais ecológicos — como o
heptafluoropropano. São compostos com um efeito extintor
muito eficaz, porque interferem directamente nas reações
químicas de combustão, inibindo-as.
A diversidade dos materiais combustíveis que nos rodeiam
tem contribuído para aumentar a complexidade do combate
aos incêndios. Mas, sendo o fogo uma reacção química
podemos contar com os desenvolvimentos da química para
melhor o compreender e controlar!

Para saber mais
A história da evolução da humanidade confunde-se com a
história do fogo. Quando o homem primitivo aprendeu a
fazer fogo deu um passo de gigante para o desenvolvimento
da civilização.
Inicialmente utilizado para aquecimento e para afastar as
presas e as trevas – o fogo era fonte de luz e calor – o fogo
permitiu também ao homem começar a cozinhar e a conservar
os seus alimentos. Com o domínio do fogo, o homem teve
a possibilidade de transformar os diversos materiais que a
natureza lhe oferecia, criando novos objetos, por exemplo
através do cozimento do argila ou da fusão dos metais.
O fogo destrói, transforma, permite que os corpos se dilatem,
se evaporem, se fundam e por isso os químicos sempre
olharam com fascínio para o fogo. Na Grécia antiga e durante
muito tempo, o fogo foi considerado como sendo um dos
quatro elementos que formavam toda a matéria (os outros
três eram a água, a terra e o ar; hoje admitimos que toda a
matéria é constituída por átomos). Apenas no século XVIII,
com os estudos de Antoine Lavoisier sobre a conservação
da massa e a descoberta do oxigénio, a ciência do fogo
e das reações de combustão começa a ser compreendida. O homem dá assim um novo passo de gigante com o

ll Fig. 21.1 O fogo é uma reação de oxidação-redução.

ll Fig. 21.2 Estrutura do bromoclorodifluormetano (ver
programa). O bromoclorodifluormetano é também designado por halon1211.
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desenvolvimento da máquina a vapor, a revolução industrial
e o posterior desenvolvimento a ela associada.
No entanto, a ligação entre o homem e o fogo não é só feita
de histórias felizes. Os fogos florestais são a prova de que,
apesar de todos estes anos, o homem ainda não domina
verdadeiramente o fogo, o que constitui um desafio para
a ciência.
Para se extinguir um incêndio é necessário eliminar um
dos três componentes essenciais que formam o fogo – o
combustível, o comburente e a fonte de calor (o chamado
triângulo do fogo). A estes três elementos junta-se o facto
de que, quando a reação de combustão se inicia, de imediato
se formam produtos secundários que alimentam o fogo
através de reações em cadeia. Estes quatro elementos
constituem o tetraedro do fogo.
Os extintores de gás “halon” (“halon” é o nome genérico dado
aos produtos extintores constituídos por hidrocarbonetos
halogenados, ou seja, compostos de carbono, hidrogénio e
halogéneos) são os mais conhecidos por inibirem o fenómeno da reação em cadeia, devido à presença de elementos
como cloro, bromo ou fluor (estes elementos fazem parte
do grupo dos halogéneos da tabela periódica). Durante
muito tempo a ação extintora destes compostos não era
de todo compreendida. Atualmente considera-se que os
elementos halogenados absorvem calor e reagem com os
produtos intermediários da reação em cadeia formando
gases incombustíveis. Curiosamente, o tetracloreto de
carbono, CCl4, considerado o primeiro gás “halon” a ser
utilizado no combate a incêndios, em 1908, surge primeiro
que os extintores de água. No entanto, o tetracloreto de
carbono, assim como outros derivados “halon” desenvolvidos
posteriormente, podem ser tóxicos e quando libertados para
a atmosfera reagem com o ozono da camada de ozono,
razão pela qual a sua aplicação foi proibida pelo protocolo
de Montreal.
Mas a química procura sempre soluções para os seus problemas e existem já outras soluções ecológicas com as
mesmas vantagens do gás “halon” (altamente eficiente; não
condutor de corrente elétrica e não provoca estragos após
a sua utilização). Os agentes substitutos mais utilizados
são os derivados de flúor (como o hetafluorpropano ou o

trifluormetano) que se considera ser o único elemento da
família dos halogéneos inofensivo para a camada de ozono.

Curiosidade
A água não apaga todos os fogos, podendo mesmo “inflamar”
alguns, como acontece com os óleos de fritura e gorduras
da cozinha. Por esta razão, não deve nunca utilizar água
para apagar as chamas de uma frigideira com gordura, uma
vez que o resultado poderá ser uma projeção do óleo em
forma de bola de fogo ou explosão. Isto acontece uma vez
que a água é mais densa que o óleo e por isso mergulha
para o fundo da frigideira onde instantaneamente passa
para a forma gasosa (vapor de água). A força explosiva
do vapor expande o óleo que é assim projetado podendo
mesmo alastrar o incêndio.
Dadas as características específicas destes óleos – podem
sofrer autoignição, ou seja, não necessitam de um agente
externo, como uma chama ou faísca, para que entrem em
combustão, sendo suficiente apenas calor –, assim como os
locais onde são normalmente utilizados (cozinhas domésticas
e industriais), foi recentemente adotada uma nova classe
de incêndios somente para estes compostos, a classe E.
Investigação nesta área levou também ao desenvolvimento
de novos agentes mais eficazes para combater este tipo de
incêndios. Assim, extintores de pó químico humedecido (à
base de soluções aquosas de acetato de potássio ou carbonato
de potássio) têm demonstrado ser mais eficientes que os
comuns extintores de pó químico seco. No entanto, se não
tiver nenhum destes na sua cozinha, pode utilizar o método
de abafamento, ou seja, colocar uma tampa ou um pano
húmido (não sintético) sobre a frigideira, impedindo desta
forma que o oxigénio do ar continue a alimentar o fogo!
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ll Fig. 21.3 O tetraedro do fogo representa os elementos
necessários para que um fogo se inicie.

ll Fig. 21.4 As diferentes classes de incêndio.
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Faça em Casa
Uma substância inflamável é aquela que arde com facilidade, como por exemplo a gasolina, sendo identificada por
um símbolo com uma chama, uma vez que este tipo de
substâncias facilmente pode provocar fogo na presença de
uma fonte de calor. Provavelmente reconhece este símbolo
do frasco de álcool da farmácia lá de casa. Passando agora
para a despensa, se pegar numa embalagem de farinha de
trigo ou de amido de milho (“maizena”, espiga, etc), não
irá certamente encontrar este símbolo. No entanto, o que
propomos que faça em casa é que verifique como o amido
de milho pode ser facilmente inflamável e avivar qualquer
chama!

Material
•
•
•
•
•

1 vela pequena
Fósforos
1 Prato
1 infusor de chá ou coador
2 colheres de chá de amido de milho

Procedimento
1.
2.
3.
4.
5.

Coloque uma colher de chá de
amido de milho num prato.
Aproxime um fósforo aceso do amido
e verifique o que acontece.
De seguida, acenda uma vela pequena num
local arejado (de preferência no exterior).
Posicione o infusor por cima da vela – no
mínimo a uma altura de 10cm acima da vela.
Coloque a outra colher de chá de
amido no infusor ou coador e peneire
bem por cima da chama da vela.

Resultado
Uma chama viva de amido de milho!

O que aconteceu
O amido – um polímero (ou macromolécula) de origem
natural – resulta da ligação de pequenas moléculas de glucose
(ver também “Química do pão”) e encontra-se presente na
maior parte dos cereais (assim, na falta de amido de milho,
poderá utilizar farinha de trigo e realizar a experiência).
A glucose é um açúcar simples, ou hidrato de carbono,
e é o principal combustível das células. É nas células que
tem lugar a reação de combustão mais importante para o
ser humano – a respiração celular (não se assuste, esta é
uma reação de combustão que ocorre sem chama, sendo
designada de combustão lenta!) – na qual o oxigénio e a
glucose reagem para libertar a energia que precisamos para
as atividades do dia-a-dia.
Apesar de termos considerado a glucose um combustível, a
verdade é que quando colocamos o fósforo junto ao aglomerado de amido ele não começou a arder. Isto acontece
uma vez que, para ocorrer uma combustão, é necessário
que haja uma boa mistura entre combustível e comburente.
Desta forma, os materiais finamente divididos entram em
combustão mais rapidamente, uma vez que maior será a
superfície exposta ao oxigénio/comburente e por isso o
amido peneirado avivou a chama da vela. Assim, padarias e
armazéns de poeiras e grãos devem ter especiais cuidados
no manuseamento das cargas e arejamento dos locais, uma
vez que uma simples faísca pode provocar uma explosão! No
entanto, quando a concentração das partículas é pequena,
como as utilizadas nesta atividade, não existe perigo de fogo.

inflamável
ll Fig. 21.5 O álcool é uma substância inflamável. Nos rótulos
dos frascos, essa informação é dada através do símbolo
com uma chama.

ll Fig. 21.6 Equação da respiração celular. Numa equação
química são utilizados símbolos químicos para mostrar os
compostos que se gastam (reagentes) e os compostos que
se formam (produtos de reação). Uma equação mostra
também a proporção de reagentes e produtos, ou seja,
neste caso, uma molécula de glucose (C6H12O6) reage
com seis moléculas de oxigénio (O2) dando origem a seis
moléculas de dióxido de carbono (CO2) e seis moléculas
de água (H2O).

NOTA DE SEGURANÇA
Esta experiência utiliza apenas sólidos e líquidos comuns. É
aconselhável sua realização no exterior. As crianças deverão
sempre ser supervisionadas por um adulto responsável. Os
autores e a Universidade de Aveiro não assumem qualquer
responsabilidade por danos ou prejuízos sofridos em resultado
das experiências descritas.
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O estudo dos mecanismos de reações químicas
- que permite desenhar processos de síntese
mais eficazes e mais ecológicos - é um dos
objetivos do grupo de investigação em Química
Orgânica do Departamento de Química da
Universidade de Aveiro. O sucesso mais recente
deste grupo de investigação está relacionado
com o processo de transmissão da energia
necessária ás reações. Este novo processo
permite substituir os métodos convencionais
para aquecer a mistura de reagentes, que são
baseados no tradicional “banho-maria”.
O novo reator utiliza a passagem de corrente
elétrica na mistura de reagentes, que funciona
como uma resistência elétrica, e por esse
motivo é designado por “reator óhmico”. Toda a
energia elétrica é aplicada diretamente no meio
reacional [interior do reator], e convertida em
energia térmica, de forma rápida e uniforme – e,
sobretudo, sem perdas, pois não há necessidade
de transmitir o calor do exterior para o interior.
Este reator, projetado a pensar nas indústrias
que preparam compostos químicos (incluindo
indústrias farmacêuticas e agroquímicas),
poderá permitir uma importante poupança
de energia no processo de fabrico.
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