
Resumão do Hondinha – Reagente em excesso e reagente limitante Página 1 

 

 

 

 
 

Reagente em excesso e reagente limitante 
Quando misturamos dois reagentes que não estão em proporção estequiométrica, um deles será 

consumido totalmente, sendo denominado reagente limitante. O outro reagente, do qual restará certa quantidade 
sem reagir, será denominado reagente em excesso. 

 
Para resolver 

questões que envolvem 
reagentes limitantes e em 
excesso, podemos seguir as 
etapas abaixo: 
 
a) considere um dos 
reagentes como limitante e 
determine quanto de produto 
seria formado; 
b) repita o procedimento para 
o outro reagente; 
c) a menor quantidade de 
produto encontrada 
corresponde ao reagente 
limitante e indica a 
quantidade de produto 
formada. 
 

Veja um exemplo: 
Foram misturados 40 g de hidrogênio (H2) com 40 g de oxigênio (O2), com a finalidade de produzir água, 

segundo a equação: 
2 H2 (g) + 1 O2 (g) → 2 H2O (v) 

Determine: 
a) o reagente limitante; 
b) a massa do produto formado; 
c) a massa do reagente em excesso. 
(Dados: massas molares: H2 = 2 g/mol, O2 = 32 g/mol, H2O = 18 g/mol). 
 
Solução 

Inicialmente vamos considerar que o H2 (g) seja o reagente limitante: 
 

 
 
 
 

Cálculos estequiométricos: Reagente em excesso e 

reagente limitante 
“Na prática, em certas situações, os reagentes são misturados em quantidades 
não estequiométricas, ou então apresentam impurezas. Nem sempre, também, 
as reações ocorrem com aproveitamento total. A seguir estudaremos algumas 

dessas situações práticas”. 
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Em seguida, vamos considerar que o O2 (g) seja o reagente limitante: 
 

 
 

Observe que a menor quantidade de água produzida será de 45 g, correspondente ao consumo total de 
O2 (g), que é, então, o reagente limitante. 

Agora vamos calcular a massa de H2 (g) que será consumida e o que restou em excesso: 
 

 
 

A massa de H2 que irá reagir é igual a: 
 

 
 

Como a massa total de H2 (g) era de 40 g e só 5 g de H2 (g) reagiram, teremos um excesso de 35 g de H2 
(g). Assim, temos: 
a) reagente limitante: O2 (g); 
b) massa de água formada: 45 g; 
c) massa de H2 (g) em excesso: 35 g. 
 


