
  

 
 

 
Pense em uma grande celebração como final de ano, decisão de campeonato ou uma notória festa 
religiosa. Os fogos de artifício se fazem presentes em todas elas. Este espetáculo milenar reúne duas 
áreas distintas: a química e a arte. 

Antigamente, as cores eram apenas prateada e dourada pois os componentes se restringiam a pólvora, 
carvão e limalha de ferro. Desde a descoberta do cloreto de potássio pelo químico Berthollet, no século 
dezoito, os fogos ganharam novos matizes. Tecnicamente falando, a oxidação é responsável pelo 
barulho e a excitação eletrônica, pela emissão de luz. 

Os chineses inventaram esta maravilha antes da era cristã e, só no século passado, os fogos de artifício 
terrestres deram lugar aos fogos aéreos. Os produtos químicos dos fogos de artifício atuais têm perdas 
e ganhos de elétrons em sua trajetória em direção ao céu. Dependendo dos elementos químicos que 
são usados, esses artefatos emitem luz com cores distintas e bem características. Podemos generalizar 
da seguinte forma: vermelho, sais de estrôncio e de lítio; laranja, sais de cálcio; amarelo, sais de sódio; 
dourado, mistura de ferro e carbono; verde, compostos de bário; azul, compostos de cobre; violeta, 
mistura de compostos de estrôncio e cobre ou sais de potássio; prateado, titânio ou magnésio e 
alumínio. 

O barulho produzido é gerado pela onda de choque criada pelo deslocamento do ar, devido às reações 
de oxidação. É necessário um calor quase solar para que o milagre dos fogos de artifício aconteça. Um 
fogão doméstico, por exemplo, atinge a temperatura máxima de oitocentos graus Celsius e, uma chama 
pirotécnica, pode atingir três mil e seiscentos graus Celsius. Com um valor equivalente à metade da 
temperatura da superfície do sol, a pólvora dá início à combustão, provocando a liberação de gases e a 
rápida subida dos fogos ou foguetes que, ao atingirem certa altura, explodem violentamente, com 
muito ruído e uma infinidade de cores. 

O ponto negativo dos fogos é que eles poluem o meio ambiente. Químicos têm estudado meios para 
diminuir este impacto. Um exemplo deste esforço é a substituição de sais inorgânicos por substâncias 
orgânicas que não lançam produtos poluentes. Mas... cuidado! Vale lembrar que, com toda beleza, 
apenas pessoas habilitadas e qualificadas podem produzir estes espetáculos. 
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