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Exemplo para Fixar a Matéria Vista Até Agora: 

Modelagem de Reações Químicas 
 

1. Introdução 
 

Em uma reação química, um conjunto de compostos 

químicos (chamados reagentes e indicados aqui por Ri) se 

combina para formar novos compostos (chamados 

produtos e indicados aqui por Pi).  
 

A reação é expressa em termos de uma relação de balanço 

de massa. Por exemplo, para o caso em que três reagentes 

se combinam para formar três produtos temos a equação, 

332211332211 PpPpPpRrRrRr ++↔++ .          (1) 

As constantes r i e pi são os coeficientes estequiométricos 

da reação. Em geral, eles são números inteiros pequenos 

que indicam as proporções em que as moléculas se 

combinam. O símbolo ↔ indica que a reação química 

pode ocorrer nos dois sentidos.  
 

Por exemplo, a reação de oxidação da glicose é descrita 

pela seguinte equação de balanço de massa, 
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( ) OHCOOOHC 222626 666 +↔+ , 

que indica que uma molécula de glicose, C6(H2O), se 

combina com 6 moléculas de oxigênio para formar 6 

moléculas de dióxido de carbono e 6 moléculas de água. 

 

Assim como no caso da modelagem da variação do 

tamanho N de uma população ao longo do tempo, vamos 

supor aqui que medimos os valores das quantidades de 

reagentes Ri e de produtos Pi a intervalos de tempo 

discretos e que a unidade de tempo é ∆t = 1 (que pode ser 

um segundo, um minuto, uma hora, etc, dependendo da 

reação). 

 

Na modelagem de tempo discreto, a taxa de variação da 

concentração de um composto C (reagente ou produto) é 

representada por ∆[C]/∆t ou, como ∆t = 1, simplesmente 

por ∆[C], onde [C] denota a concentração do composto. 

Para relembrar: ∆[C] = [C](t+1) − [C](t). 

 

Para simplificar a notação, vamos denotar a concentração 

de um reagente, [R], por cR e a concentração de um 

produto, [P], por cP.  
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Para o caso da modelagem de tempo discreto que estamos 

usando, define-se a velocidade da reação dada pela 

equação (1) como (note a divisão pelos coeficientes 

estequiométricos): 

221321

321321

111111
RRRPPP c

r
c

r
c

r
c

p
c

p
c

p
v ∆−=∆−=∆−=∆=∆=∆= .    (2) 

Por convenção, a velocidade de uma reação química é 

definida como a taxa de formação do produto. É por isso 

que as variações nas concentrações dos produtos têm o 

sinal positivo à sua frente e as variações nas concentrações 

dos reagentes são multiplicadas por menos um. 

 

Em geral, a taxa de variação de um dos compostos da 

reação pode depender das concentrações de todos os 

reagentes e produtos presentes na reação. Por exemplo, 

dado um composto A (reagente ou produto), a sua taxa de 

variação é, no caso geral: 

( )KK ,,,,,,,
321321 PPPRRRA ccccccfc =∆ .          (3) 

Costuma-se escrever a função f como uma soma de 

termos, um para cada sentido da reação, sendo que cada 

termo é dado pelo produto das concentrações dos 



 4

compostos envolvidos elevados a expoentes. Esta maneira 

de se escrever a função f é chamada de lei de ação das 

massas.  
 

Por exemplo, para a reação (1) a taxa de variação do 

produto P1 é escrita, segundo a lei de ação das massas, 

como: 
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3213211
βα −=∆ ,        (4) 

onde α e β são constantes de proporcionalidade, chamadas 

de constantes de velocidade, ou constantes cinéticas, da 

reação.  
 

A soma dos expoentes de cada termo da soma, a+b+c ou 

A+B+C, define a ordem do termo e a maior dessas ordens 

é chamada de ordem da reação.  
 

Para algumas reações simples, esses expoentes são iguais 

aos coeficientes estequiométricos (a = r1, b = r2, c = r3, ... , 

A = p1, B = p2, C = p3, ...), mas, em geral, os expoentes são 

desconhecidos e só podem ser determinados 

experimentalmente. 

 



 5

2. Reações Irreversíveis de Ordem Zero 
 

Seja a reação química irreversível, 

R → P.                                     (5) 

Se a velocidade desta reação, 

RP ccv ∆−=∆= , 

for independente das concentrações de R e P, 

α=v , 

teremos uma reação irreversível de ordem zero (os 

expoentes das concentrações são nulos). Neste caso, 

α=∆−=∆ RP cc .                           (6) 

Esta equação pode ser resolvida (tanto para cP como para 

cR) da seguinte maneira: 

⇒=−+=∆ α)()1( tctcc PPP  

α+=+⇒ )()1( tctc PP .                       (7) 
 

Esta é a equação de diferenças finitas para o modelo da 

reação irreversível de ordem zero. Ela nos diz que, dado 

um valor para cP(t), o valor de cP(t+1) será igual a cP(t) 

mais a constante cinética α.  
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Supondo que o valor inicial de cP é cP(0), a aplicação 

repetida da equação (6) a partir de t = 0 nos permite 

deduzir uma expressão geral para cP(t) em função de cp(0): 

;)0()1( α+= PP cc  

;2)0()0()1()2( αααα +=++=+= PPPP cccc  

;3)0(2)0()2()3( αααα +=++=+= PPPP cccc  

... 

.)0()( αtctc PP +=                            (8) 
 

Esta equação nos diz que a concentração do produto P 

cresce linearmente no tempo a partir do seu valor inicial. 

O gráfico de cP(t) é uma linha reta com inclinação α. Veja 

o exemplo abaixo:   
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3. Reações Irreversíveis de Primeira Ordem 
 

Se a velocidade da reação (5) depender da concentração 

do reagente R elevada ao expoente um, 

RR ccv α=∆−= ,                                 (9) 

teremos uma equação irreversível de primeira ordem. 
 

Esta equação pode ser resolvida da mesma maneira que a 

feita anteriormente. Primeiramente, obtemos a equação de 

diferenças finitas que relaciona cR(t+1) com cR(t): 

⇒−=−+⇒−=∆ )()()1( tctctccc RRRRR αα  

)()1()1()()()1( tctctctctc RRRRR αα −=+⇒−=+⇒ .  (10) 
 

Depois, considerando que o valor inicial de cR(t) é cR(0), a 

aplicação repetida de (10) nos dá: 

( ) );0(1)1( RR cc α−=  

( ) );0()1()1(1)2( 2
RRR ccc αα −=−=  

( ) );0()1()2(1)3( 3
RRR ccc αα −=−=  

... 

).0()1()( R
t

R ctc α−=                       (11) 
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Esta equação nos diz que a concentração do reagente varia 

no tempo segundo uma progressão geométrica de razão 

(1−α). Note a similaridade entre este caso e o do modelo 

malthusiano. Matematicamente eles são similares, com a 

constante (1−α) do presente modelo sendo análoga à 

constante λ do modelo malthusiano. 

 

Considerando que a soma das quantidades do reagente e 

do produto é conservada, cR(t) + cP(t) = C = constante, e 

que no início da reação (t = 0) a quantidade de P é nula, C 

= cR(0), a equação (11) implica que, 

⇒−−=−=−= )0()1()0()()0()()( R
t

RRRRP cctcctcCtc α  

).0(])1(1[)( R
t

P ctc α−−=⇒                  (12) 

O gráfico mostrando os comportamentos de cR(t) e cP(t) 

está dado a seguir:  
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Portanto, em uma reação de primeira ordem, todo o 

reagente se converte em produto, e a evolução temporal é 

do tipo exponencial. 
 

4. Reações Reversíveis de Primeira Ordem 
 

Uma reação química reversível pode ser escrita como 

, 

onde α é a constante cinética da reação da esquerda para a 

direita e β é a constante cinética da reação da direita para 

a esquerda (pois as velocidades dos dois sentidos da 

reação podem ser diferentes).  
 

Se a reação for de primeira ordem, as velocidades dos dois 

sentidos da reação (indicadas por vα e vβ) são, 

respectivamente: 

PR cvcv βα βα ==     e    . 

A taxa de variação da concentração de R tem agora dois 

termos, um devido ao consumo de R pela reação no 

sentido da esquerda para a direita (com velocidade vα) e 
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outro devido à formação de R pela reação no sentido da 

direita para a esquerda (com velocidade vβ): 

PRR ccvvc βαβα +−=+−=∆ .                 (13) 

Da mesma forma, a taxa de variação da concentração de P 

tem duas contribuições: 

RPP ccvvc αβαβ +−=+−=∆  .              (14) 

 

Para resolver as equações cinéticas (13) e (14), devemos 

assumir que a soma das quantidades de reagente e de 

produto é conservada, como fizemos no caso da reação 

irreversível, de maneira que cR(t) + cP(t) = C = constante.  
 

Neste caso, a equação (13), por exemplo, torna-se: 

( )⇒−+−=+−=∆ RRPRR cCcccc βαβα  

( ) RR cCc βαβ +−=∆⇒ .                (15) 
 

O seu desenvolvimento nos dá: 

( ) ⇒+−=−+ )()()1( tcCtctc RRR βαβ  

( )[ ] )(1)1( tcCtc RR βαβ +−+=+⇒ .            (16) 
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A partir de (16) podemos expressar a variação temporal de 

cP(t) como: 

)()( tcCtc RP −= .                           (17) 
 

Um exemplo do comportamento temporal de cR e de cP 

está dada pelo gráfico abaixo, obtido no Excel para o caso 

em que C = 10, α = 0,2 e β = 0,4.  

Reação Química Reversível de Primeira Ordem 
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Notem que as duas concentrações variam 

exponencialmente até atingir seus respectivos valores de 

equilíbrio, sendo que, neste caso, o valor de equilíbrio de 

cP é maior que o de cR. 
 

Exercício: Qual a condição para que o valor de equilíbrio 

de cP seja maior que o de cR? E qual a condição para que 
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ocorra o contrário? Quando os dois valores de equilíbrio 

são iguais? 
 

No equilíbrio, as duas concentrações não variam no 

tempo, 0=∆=∆ PR cc . Os valores de equilíbrio das duas 

concentrações costumam ser indicados por cR(∞) e cP(∞), 

pois eles são os valores dessas concentrações para t → ∞. 

 

Fazendo 0=∆=∆ PR cc  nas equações (13) e (14), obtemos a 

seguinte relação: 

a
R

P K
c

c
≡=

∞

∞

β
α

)(
)(

.                            (18) 

A constante Ka recebe uma variedade de nomes: constante 

de associação da reação, constante de equilíbrio da reação, 

constante de afinidade da reação, constante de estabilidade 

da reação, constante de ligação da reação e constante de 

formação da reação.  
 

Note que, se Ka > 1, cP(∞) > cR(∞) e existe maior 

quantidade de produto que de reagente no equilíbrio. Se 

Ka < 1, cP(∞) < cR(∞) e existe maior quantidade de 

reagente que de produto no equilíbrio. 
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Os valores das concentrações de equilíbrio cP(∞) e cR(∞) 

podem ser determinados fazendo-se 0=∆ Rc  na equação 

(15): 

( ) ( ) ⇒∞+=⇒=∞+−⇒=∆ )(0)(0 RRR cCcCc βαββαβ  

βα
β
+

=∞⇒
C

cR )( .                            (19) 

Lembrando que Ka = α/β, podemos reescrever cR(∞) como 

(mostre como exercício): 

a
R K

C
c

+
=∞

1
)( .                             (20) 

Esta expressão implica que, 

a

a
P K

CK
c

+
=∞

1
)( .                              (21) 

 

Notem que os valores de equilíbrio das concentrações de 

R e P dependem apenas da concentração total C desses 

dois compostos e da constante de associação Ka. Isto é, 

eles não dependem explicitamente das constantes de taxa 

α e β, mas apenas da sua razão Ka. 
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5. Reações Reversíveis de Segunda Ordem: Ligação de 

uma Enzima com o Seu Substrato 

 

As reações químicas em sistemas biológicos ocorrem na 

presença de enzimas, que são proteínas catalisadoras 

dessas reações químicas. As enzimas são proteínas com 

uma grande especificidade por uma dada reação, o que as 

distingue de outros catalisadores, que podem catalisar um 

grande número de reações diferentes. As enzimas 

possuem um poder catalítico muito elevado, aumentando 

as velocidades das reações por fatores de milhões de 

vezes. 

 

O mecanismo de atuação das enzimas ainda não está 

completamente esclarecido, mas julga-se que a ação de 

uma enzima se deve a certas regiões dela, denominadas 

sítios ativos, onde os reagentes (que neste tipo de reação 

são chamados de substratos) podem se ligar desde que 

tenham a configuração adequada. 
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Vamos começar estudando um modelo para a reação 

química que descreve a ligação de uma enzima (E) com o 

seu substrato (S) para formar um complexo enzima-

substrato (ES): 

ESES
α

β
↔+ .                                  (22) 

Segundo o esquema descrito na Introdução, as equações 

cinéticas que descrevem esta reação reversível são: 

)()()( tctctcc ESESES βα −=∆ , 

)()()( tctctcc ESESS αβ −=∆ ,                      (23) 

)()()( tctctcc ESESE αβ −=∆ . 

 

Como cada uma destas equações contém um termo que é 

o produto de duas concentrações, cada uma elevada à 

primeira potência (de maneira que a soma dos expoentes é 

dois), este é um modelo em que as reações são de segunda 

ordem. 
 

Vamos supor também que a quantidade total de enzima, 

indicada por CET, é conservada: 

)()( tctcC ESEET += .                          (24) 
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O sistema de equações formado pelas três equações (23) e 

pela equação (24) não pode ser resolvido analiticamente 

de forma fechada. Isso implica que as soluções só podem 

ser obtidas numericamente, ou seja, com o uso do 

computador.  
 

Não vamos simular o sistema de equações formado por 

(23) e (24) usando o Excel, como fizemos com as 

equações anteriores, porque o método de discretização do 

tempo que estamos adotando (fazendo ∆t =1) não 

fornecerá bons resultados para este caso. Seriam 

necessários métodos numéricos mais sofisticados que 

estão além dos objetivos deste curso.  
 

No entanto, para se ter uma idéia sobre o comportamento 

temporal das concentrações do substrato e da enzima 

pode-se fazer um estudo qualitativo das equações.  
 

Por exemplo, supondo que no instante inicial t = 0 a 

concentração de ES seja nula, isto é todas as quantidades 

de substrato e de enzima estejam na forma não ligada, 

devemos ter que, para os instantes iniciais da reação (t ≈ 
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0), a concentração de substrato deve diminuir, ∆cS < 0, e a 

concentração do complexo enzima-substrato deve 

aumentar, ∆cES > 0. 

 

É razoável supor que esse crescimento de cES e essa 

diminuição de cS devam continuar ocorrendo até que se 

atinja uma situação em que essas concentrações não 

variem mais. 
 

O estado em que as concentrações do substrato, da enzima 

e do complexo enzima-substrato não variam mais no 

tempo é o estado de equilíbrio do sistema. A suposição de 

que o sistema atinge um equilíbrio permite simplificar as 

equações de tal maneira que uma solução analítica torna-

se possível. O estudo analítico do sistema de equações 

(23) e (24) para o regime de equilíbrio será feito a seguir.  
 

No equilíbrio (assumindo que existe um equilíbrio), 

temos, 

0=∆=∆=∆ ESES ccc , 

de maneira que as equações (23) nos dão (denominando os 

valores de equilíbrio das concentrações por c(∞)), 
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0)()()( =∞−∞∞ ESES ccc βα , 

ou 

K
K

cc

c
a

ES

ES 1

)()(

)(
===

∞∞

∞

β
α

.                        (25) 

Ka é a constante de associação, tradicionalmente definida 

como a razão entre as concentrações dos produtos e as 

concentrações dos reagentes no equilíbrio. A constante K 

(o inverso de Ka) é a razão entre as concentrações dos 

reagentes e as concentrações dos produtos no equilíbrio, e 

também recebe diferentes nomes, como, por exemplo, 

constante de dissociação ou de desligamento.  

 

Se a constante de dissociação K for grande, então, no 

equilíbrio, o substrato e a enzima são encontrados 

majoritariamente nas suas formas dissociadas, S e E. 

 

Note que, agora, como o número de reagentes (dois) é 

diferente do número de produtos (um), as constantes Ka e 

K têm unidades (nos casos anteriores elas eram 

adimensionais). As unidades de Ka são as de inverso de 

concentração (por exemplo, cm3/mol) e as unidades de K 

são as de concentração (por exemplo, mol/cm3).  
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Como estamos assumindo que a quantidade de enzima é 

conservada, a equação (24) implica que,  

)(
)(

)(
)()( ∞+

∞

∞
=∞+∞= ES

S

ES
ESEET c

c

Kc
ccC , 

onde se usou a equação (25) para se escrever cE(∞) em 

termos de K ( )()()( ∞∞=∞ SESE cKcc . 

 

Desenvolvendo a igualdade acima: 

⇒∞





∞
+∞=∞





∞+= )(
)(

)(
)(

)(
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S

S
ES

S
ET c

c

Kc
c

c

K
C  

ET
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S
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cK

c
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∞+
∞=∞⇒

)(

)(
)( .             (26) 

A equação (26) é denominada de relação de Michaelis-

Menten. Ela descreve como, no equilíbrio, a quantidade de 

enzima ligada ao substrato cES(∞) depende da quantidade 

de substrato presente cS(∞).  

 

Para entender a relação de Michaelis-Menten, podemos 

reescrevê-la como: 

⇒

















 ∞+
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.
)(

1

)(
)(

K

c
K

c

c

c

S

S

ET

ES ∞+



 ∞
=∞⇒  

Tratando a variável (cES(∞)/cET) como a variável y e a 

variável (cS(∞)/K) como a variável x, podemos construir 

um gráfico como o mostrado a seguir. Ele permite uma 

análise das implicações da relação de Michaelis-Menten.  

 



 21

Note que quando cS(∞) = K, cES(∞)/CET = 1/2, ou seja, 

metade da quantidade total de enzima está ligada ao 

substrato e a outra metade está livre.  

 

Se cS(∞) for grande, de maneira que cS(∞)/K >> 1, então 

cES(∞)/CET ≈ 1, implicando que praticamente toda a 

quantidade de enzima que existe no equilíbrio está ligada 

ao substrato.  
 

Se cS(∞) for pequena, de maneira que cS(∞)/K << 1, então 

( ) )()()()( ∞≈∞⇒∞≈∞ SETESSETES cKCcKccc , ou seja, 

a quantidade de enzima ligada ao substrato é proporcional 

à quantidade de substrato (esta é a região próxima à 

origem no gráfico acima, na qual a curva relacionando 

cES(∞) a cS(∞) pode ser bem aproximada por uma reta). 

 

Uma maneira alternativa de se representar a relação entre 

cES(∞) e cS(∞) é fazer um gráfico de (1/cES(∞)) versus 

(1/cS(∞)), cuja relação é linear como mostra a equação 

abaixo: 

ETSETETSES CcC

K

Cc

K

c

1

)(

11

)(
1

)(

1 +∞



=





∞+=∞ .         (27) 
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Um gráfico deste tipo é chamado de gráfico de 

Lineweaver-Burk. Como ele é linear (veja abaixo), ele é 

útil para a obtenção experimental dos parâmetros K e CET. 

 
 


