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Termoquímica
é a parte da química que estuda a energia
relacionada às substâncias químicas e às suas
transformações!
O foco principal da termoquímica será estudar a
energia na forma de calor!
Calor é energia térmica que passa de um corpo em
maior temperatura para um corpo de menor
temperatura!

Cada substância está associada a uma certa
quantidade de energia, que será alterada quando a
substância sofrer uma transformação.
Esta alteração de energia irá se manifestar na
forma de calor, podendo ocorrer absorção ou
liberação de calor!
Podemos ter então dois tipos de transformações:
Reações Endotérmicas
Reações Exotérmicas

Reações
Endotérmicas

Reações
Exotérmicas

Absorvem Calor

Liberam Calor

Exemplo:

Exemplo:

O fenômeno de cozimento ocorre através
da absorção de calor pelo alimento

Em uma fogueira ocorre uma reação de
queima/combustão que libera calor.

Sensação biológica
Quando estamos diante de uma transformação
química é possível que tenhamos sensações
biológicas diferentes!
Reação
Exotérmica

Reação
Endotérmica
Calor

Calor

Sensação biológica
CALOR

Sensação biológica
FRIO

Mudanças de Estados Físicos
As mudanças de estado físico envolvem absorção e liberação calor!

Dissolução em água
Quando dissolve-se uma substância em água pode
ocorrer absorção ou liberação de calor!

Dissolução Endotérmica
Absorve

Calor

Dissolução Exotérmica
Libera

Calor

Dissolução Endotérmica
A dissolução endotérmica ocorre com absorção de
energia e é favorecida pelo aumento de
temperatura.
Exemplo:
A dissolução do nitrato de potássio
na água resfria o recipiente da
dissolução, logo é um processo de
dissolução endotérmico.
Observe no gráfico que o aumento
de temperatura provoca um
aumento na solubilidade (curva
ascendente)

Dissolução Exotérmica
A dissolução exotérmica ocorre com liberação de
energia e é favorecida pela redução de
temperatura.
Exemplo:
A dissolução do hidróxido de cálcio
na água aquece o recipiente da
dissolução, logo é um processo de
dissolução exotérmico.
Observe no gráfico que o aumento
de temperatura provoca uma
redução na solubilidade (curva
descendente)

ENTALPIA – (H)
é o nome atribuído ao calor nos estudos de
termoquímica quando medido em pressão constante
Cada substância trás consigo uma energia
armazenada.
Em uma reação química teremos:
Entalpia dos reagentes: Hr
Entalpia dos produtos: Hp

VARIAÇÃO DE ENTALPIA – (∆H)
A variação da entalpia é a medida da quantidade de
calor liberada ou absorvida pela transformação, a
pressão constante.
Matematicamente é calculada pela diferença entre a
entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes:

ΔH = Hp – Hr

TRANSFORMAÇÃO ENDOTÉRMICA
Absorve Calor
Ao absorver calor os
produtos terão mais
energia que os reagentes!

ΔH = Hp – Hr
Hp > Hr
ΔH > 0
ou
ΔH = +

Graficamente:

TRANSFORMAÇÃO EXOTÉRMICA
Libera Calor
Ao liberar calor os
produtos terão menos
energia que os reagentes!

ΔH = Hp – Hr
Hp < Hr
ΔH < 0
ou
ΔH = -

Graficamente:

Exemplo:
Reação de síntese da água.

Observe que o estado físico
da água formada irá
influenciar diretamente no
valor do ΔH da reação!!

H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(?)

ΔH?

Representação da entalpia nas
equações químicas
Transformação Exotérmica: Libera Calor

A + B → C + D + Calor
A + B → C + D ∆H < 0
Exemplo:

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) + 92,2kJ
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) ∆H = - 92,2kJ

Representação da entalpia nas
equações químicas
Transformação Endotérmica: Absorve Calor

A + B + Calor → C + D
A + B → C + D ∆H > 0
Exemplo:

C6H14(l) + 249kJ → C6H6(l) + 4H2(g)
C6H14(l) → C6H6(l) + 4H2(g) ∆H = + 249kJ

ATENÇÃO!
● Se a equação termoquímica em um
sentido for endotérmica,
no sentido
contrário será exotérmica.
● Quando não citamos os valores da
pressão e da temperatura, é porque
correspondem as condições ambientes .

Muitos problemas de Termoquímica vêm
associados ao cálculo estequiométrico.
Exemplo:
01) Sabendo-se que:
HCℓ(aq) + NaOH(aq) → NaCℓ(aq) + H2O(ℓ) ΔH = - 13,8 kcal
pergunta-se:
a) A reação é exotérmica ou endotérmica?
Reação exotérmica,
de acordo com o valor
negativo do ΔH dado no enunciado.

b) Qual é a quantidade de calor envolvida na
neutralização de 146 g de HCℓ(aq), segundo a
equação acima?
Da própria equação, concluímos que 1 mol de HCℓ
libera 13,8 kcal.
MM HCℓ = 1 + 35,5 = 36,5 g/mol
Então:
36,5 g ____ 13,8 kcal
146 g ____ x
x = 55,2 kcal

02) A queima de 4,0 kg de metano (CH4) liberou
53.200 kcal. Determine o calor de combustão de
um mol de metano.
1º passo: Equação da reação de combustão
completa do metano:
CH4 + O2 → CO2 + 2 H2O ΔH = ?
2º passo: MM CH4 = 12 + 1.4 = 16 g/mol
3º passo: Montar a regra de três:
4000 g de CH4 _____ 53200 kcal
16 g de CH4 _____ x
x = 212,8 kcal

Casos Particulares das Entalpias (ou
Calores) das Reações
I) Entalpia de formação de uma substância (ΔHf)
Entalpia padrão de formação (ΔHf) é a variação de entalpia verificada
na formação de 1 mol de uma substância composta, a partir das
substâncias simples correspondentes, estando todas no estado padrão.
Atenção!
Estado padrão – Quando um elemento ou composto químico está no se
apresenta
em seu estado (físico, alotrópico ou cristalino) mais comum e estável, a
25 °C e a 1 atm de pressão.
Toda substância simples, no estado padrão, tem entalpia formação (ΔHf)
igual a zero.

Vejamos alguns exemplos:
! Entalpia padrão de formação da água (ΔHf H2O):

H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(l) ∆H = - 286kJ
Então ΔHf H2O = - 286 kJ/mol
! Entalpia padrão de formação da amônia (ΔHf NH3):

1/2N2(g)

+ 3/2H2(g) → NH3(g) ∆H = - 46,1kJ

Então ΔHf NH3 = - 46,1 kJ/mol

Podemos calcular a variação de entalpia (∆H) de uma reação a
partir das entalpias de formação das substâncias que participam da
reação pela fórmula:

ΔH = Hp – Hr

Exemplo:
Vamos calcular a variação de entalpia da reação:
CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O(ℓ)

ΔH = ?

Dados:
ΔHf CH4 = - 75 kJ/mol
ΔHf CO2 = - 393 kJ/mol
ΔHf H2O = - 286 kJ/mol

Como foi dado as entalpias de formação (ΔHf) das substâncias compostas,
devemos calcular a variação de entalpia (∆H) usando a fórmula ΔH = Hp –
Hr. Lembrando que a entalpias de formação (ΔHf) do oxigênio é igual a zero.
1º passo
Determinar a entalpia dos
produtos Hp.

2º passo
3º passo:
Determinar a entalpia Determinar a variação
dos reagentes Hr.
de entalpia (∆H)

Hp = ΔHf CO2 + 2. ΔHf H2O

Hr = ΔHf CH4

∆H = Hp - Hr

Hp = - 393 + 2.(- 286)

Hr = - 75 kJ

∆H = - 965 - (- 75)

Hp = - 965 kJ

∆H = - 890 kJ

II) Entalpia de combustão de uma substância (ΔHc)
Entalpia de combustão (ΔHc) é a variação de entalpia (quantidade de
calor liberada) verificada na combustão total de 1 mol de uma
determinada substância, supondo-se no estado padrão todas as
substâncias envolvidas nessa combustão.
Por exemplo, a 25 °C e 1 atm, temos:
• entalpia (ou calor) de combustão do metano (CH4):
1 CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O(ℓ) ΔH = - 890 kJ
Então ΔHc CH4 = - 890 kJ/mol
• entalpia (ou calor) de combustão do metanol (CH3OH):
1 CH3OH (g) + 3/2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O(ℓ)

ΔH = - 725,6 kJ

Então ΔHc CH3OH = - 725,6 kJ/mol

Vamos

exercitar

Exercício 01
Devido ao intenso calor liberado, reações de termita são bastante utilizadas em
aplicações militares como granadas incendiárias ou em atividades civis como
solda de trilhos de trem. A reação de termita mais comum é a aluminotérmica,
que utiliza como reagentes o alumínio metálico e o óxido de ferro III.
A reação de termita aluminotérmica pode ser representada pela equação química
não balanceada:

a) Faça o balanceamento da equação;

b) Determine a variação de entalpia;

c) Na condição padrão, para a obtenção de 56 g de ferro metálico, determine o
calor absorvido ou liberado na reação.

Exercício 02
A reação de combustão completa do etanol produz gás carbônico e água. Dada
a tabela abaixo, de calores de formação das espécies químicas, e considerando
a reação de combustão completa desse álcool:
a) Determine a entalpia de combustão do etanol;
Dados:

b) Considerando a densidade do etanol 0,8 g/mL , determine a quantidade
de calor liberada na combustão completa de 1150 mL desse composto.

Exercício 03
A reação de decomposição térmica do carbonato de cálcio pode ser representada por:

Dado que a entalpia de formação do CaO(s) é de -635 kJ/mol e que a entalpia de
formação do CO2(g) é de -394 kJ/mol, determine:
a) a entalpia de formação do CaCO3(s);

b) o calor absorvido ou liberado na reação de decomposição de 1,0 kg
CaCO3(s).
Dados: Ca = 40, C = 12 e O = 16.

Exercício 04
(IME 2020)
Calcule a variação de entalpia (em J) no processo de
decomposição de 600 mg de nitroglicerina (C3H5N3O9) que produz nitrogênio,
dióxido de carbono e oxigênio gasoso, além de água líquida.

Exercício 05
Algumas viaturas militares administrativas possuem motores à combustão que
utilizam como combustível a gasolina. A queima (combustão) de combustíveis
como a gasolina, nos motores à combustão, fornece a energia essencial para o
funcionamento dessas viaturas militares. Considerando uma gasolina na condição
padrão composta apenas por octano e que a sua combustão seja completa.

a) Determine a entalpia de combustão do octano;

b) Calcule o calor liberado na combustão de 57,0 g de gasolina.

Energia de

Ligação

III) Energia de Ligação
É a energia envolvida na quebra de 1 mol de uma determinada ligação química,
supondo-se todas as substâncias no estado gasoso, a 25 °C e 1 atm.
Exemplo:
Atenção!
! A quebra de ligações é sempre um processo endotérmico; portanto ΔH é
sempre positivo.
! A formação de ligações é sempre um processo exotérmico; portanto ΔH é
sempre negativo.
Então:
Reagentes
Reação
química
Produtos

Quebra das
ligações

Endotérmico
ΔH +

Formação
das
ligações

Exotérmico
ΔH -

Podemos calcular a variação de entalpia (∆H) de uma reação a
partir das energias de ligação, fazendo o somatório da energia
absorvida pelo rompimento das ligações nos reagentes com a
energia liberada pela formação da ligação nos produtos.

∆H =

ligações rompidas
nos reagentes

(Valores positivos)

+

ligações formadas
nos produtos

(Valores negativos)

ou

∆H = ELReagentes - ELProdutos

Exemplo:
Vamos calcular a variação de entalpia da reação:
2 HI (g) + Cℓ2 (g) → 2 HCℓ(g) + I2(g)

ΔH = ?

∆H = 838,8 + (-1012,7)
∆H = - 173,9 kJ

Dados:

Vamos

exercitar

Exercício 01
Os organoclorados são poluentes considerados perigosos, mas, infelizmente,
têm sido encontradas quantidades significativas destas substâncias em rios e
lagos. Uma reação de cloração comumente estudada é a do etano com o gás
cloro, como mostrada abaixo:

C2H6(g) + Cl2(g) → CH3CH2Cl(g) + HCl(g)
Sabendo os valores de ∆H de cada ligação (Tabela abaixo), determine o valor
de ∆H da reação pelo método das energias de ligação.

∆H =(+415 + 243) + (-328 - 432)
∆H = +658 -760
∆H = - 102 kJ

Exercício 02

O clorofórmio ou triclorometano é um composto orgânico de fórmula CHCℓ3,
usado como anestésico. A reação mais importante do clorofórmio é a
mistura com fluoreto de hidrogênio, produzindo CFC-22, um precursor na
produção de Teflon, como apresentado a seguir.

Fazendo uso das informações contidas na Tabela acima, determine a energia
de ligação em kJ·mol-1 para a ligação H — Cℓ.

+2

→

+2

- 44 = 2.(+330) + 2.(+568) + 2.(-488) + 2.(-X)
- 44 = + 1796 - 976 - 2X
2X = + 864

X = + 432 kJ/mol

Lei

de

Hess

IV) Lei de Hess
A variação de entalpia em uma reação química depende apenas dos
estados inicial e final da reação, ou seja, partindo-se sempre de um mesmo
estado inicial e chegando-se sempre a um mesmo estado final, o ΔH será
sempre o mesmo, quer a reação seja direta, quer ela se efetue em várias
etapas.

Vamos explicar essa lei utilizando um exemplo simples. Para a reação de
formação do CO2(g) a partir C (grafite) e O2(g) podemos admitir dois caminhos
diferentes, conforme mostra o esquema adiante:

• diretamente (primeiro caminho);

• ou através reações intermediárias (segundo caminho).

Fazendo o somatório das reações intermediárias (etapas):

Então, para calcular a variação de entalpia (∆H), as reações intermediárias
devem ser anuladas.
Portanto, pela Lei de Hess: ΔH = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 + …
A lei de Hess ser também chamada de lei da soma dos calores de reação.

Atenção!
Para chegar na equação da reação desejada, as equações intermediárias (etapas) podem
sofrer tratamentos matemáticos como multiplicações, divisões, inversões, etc., desde
que esses tratamentos sejam feitos também com os valores de ΔH.
Exemplos:
01 - São dadas as equações termoquímicas:

Calcule o valor do ΔH da reação:

1º passo: Assinale quais são as substâncias que aparecem na equação pedida
e seus respectivos coeficientes — neste caso, temos: no 1º membro da
equação, C (grafite) e 2 H2 (g); e, no 2º membro, CH4 (g).
2º passo: Arrume cada equação (etapa) dada (invertendo-a, multiplicando-a ou
dividindo-a se for necessário) de modo a obedecer a ordem (1º ou 2º membro) e
os coeficientes da equação pedida.

Ao arrumar as equações, temos:
• Na equação pedida, a primeira substância é C (grafite); na equação dada I,
o C (grafite) já está no 1º membro e com coeficiente 1, como queremos.
Conclusão: a equação I deve permanecer inalterada.

• Na equação pedida, a segunda substância é 2 H2 (g); na equação dada II, o
H2 (g) está no 1º membro, porém com coeficiente 1.
Conclusão: a equação II deve ser multiplicada por 2.

• Na equação pedida, a terceira substância é CH4 (g), que está no 2º membro;
na equação dada III, o CH4 (g) tem coeficiente 1 mas está no 1º membro.
Conclusão: a equação III deve ser invertida.

3º passo: Some as equações assim alteradas, obtendo a equação pedida.

02 - Considere as equações das reações:

Determine a entalpia de combustão do benzeno.
1º passo: Montar a equação da reação de combustão do benzeno correspondente
a 1mol.

2º passo: Arrumar cada equação para obter a equação do 1ª passo.
• Na equação pedida, o C6H6 (ℓ) tem coeficiente 1 e está no 1º membro; na 1ª
etapa, o C6H6 (ℓ) tem coeficiente 1 mas está no 2º membro.
Conclusão: a 1ª etapa deve ser invertida, então: ∆H = - 49 kJ.
• Na equação pedida, o CO2(g) tem coeficiente 6 e está no 2º membro; na 2ª
etapa, o CO2(g) já está no 2º membro mas com coeficiente 1.
Conclusão: a 2ª etapa deve ser multiplicada por 6, então: ∆H = - 2361 kJ.

• Na equação pedida, a H2O(ℓ) tem coeficiente 3 e está no 2º membro; na 3ª
etapa, o H2O(ℓ) já está no 2º membro mas com coeficiente 1.
Conclusão: a 3ª etapa deve ser multiplicada por 3, então: ∆H = - 857,4 kJ.

A variação entalpia de combustão do benzeno será:
∆Hc = - 49 – 2361 – 857,4 = - 3267,4 kJ/mol

Exercícios

gerais

Exercício 01

A variação de entalpia da reação acima é
igual a

∆ H = (+614,2 + 242,6) + (2 . -327,2 – 346,8)
∆ H = +856,8 -1001,2
∆ H = -144,4 kJ

Exercício 02
Com base nos dados da tabela
pode-se estimar que o ∆H da reação
representada por
dado em kJ por mol de H2O(g), é igual a:
Como a questão pede uma resposta em kJ/mol de H2O(g), vou reescrever a
equação usando o coeficiente 1 para H2O(g).

∆ H = 2.(+ 460) + (- 436) + ½ .(- 490)
∆ H = + 920 - 681
∆ H = +239 kJ

Exercício 03
A energia de ligação (H—N) em kJ/mol é igual a:

-78 = 3 . (+ 432) + 942 + 6 . (- x)
6 x = + 2316
x= 386 kJ/mol

Exercício 04
A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal para a formação de
um mol de benzeno é mais próxima de:

Ao arrumar as equações, temos:
• Na equação pedida, o C2H2(g) tem coeficiente 3 e está no 1º membro; na
equação I, o C2H2(g) já está no 1º membro mas com coeficiente 1.
Conclusão: a equação I deve ser multiplicada por 3, então: ∆H = - 930 kcal.
• Na equação pedida, o C6H6

(ℓ)

tem coeficiente 1 e está no 2º membro; na

equação II, o C6H6 (ℓ) tem coeficiente 1 mas está no 1º membro.
Conclusão: a equação II deve ser invertida, então: ∆H = + 780 kcal.
A variação entalpia será:
∆H = - 930 + 780 = - 150 kcal

Exercício 05

O valor da entalpia de formação do hidróxido de magnésio, de acordo com a
reação

Dados:

Ao arrumar as equações, temos:
• Na equação pedida, o Mg(s) tem coeficiente 1 e está no 1º membro; na
equação I, o Mg(s) já está no 1º membro mas com coeficiente 2.
Conclusão: a equação I deve ser dividida por 2, então: ∆H = - 601,8 kJ.
• Na equação pedida, o H2(g) tem coeficiente 1 e está no 1º membro; na
equação III, o H2(g) já está no 1º membro mas com coeficiente 2.
Conclusão: a equação III deve ser dividida por 2, então: ∆H = - 285,85 kJ.

Exercício 05
• Na equação pedida, o Mg(OH)2 (s) tem coeficiente 1 e está no 2º membro; na
equação II, o Mg(OH)2 (s) tem coeficiente 1 mas está no 1º membro.
Conclusão: a equação II deve ser invertida, então: ∆H = - 37,1 kJ.

O valor da entalpia de formação será:
∆Hf Mg(OH)2 (s) = - 601,8 - 285,85 - 37,1 = - 924, 75 kJ/mol

Exercício 06
Considere as seguintes reações e suas variações de entalpia, em kJ/mol.

Pode-se afirmar que a variação de entalpia, para a combustão completa de 1 mol de C
(s), formando CO2 (g), é:

Montar a equação da reação de combustão do C correspondente a 1mol.
C(s) + O2(g) → CO2(g)
Ao arrumar as equações, temos:
• Na equação pedida, o C(s) tem coeficiente 1 e está no 1º membro; na 1ª
equação, o C(s) tem coeficiente 1 mas está no 2º membro.
Conclusão: a 1ª equação deve ser invertida, então:

Conclusão: a 1ª equação deve ser invertida:

• Na equação pedida, o CO2(g) tem coeficiente 1 e está no 2º membro; na 2ª
equação, o CO2(g) tem coeficiente 1 e também está no 2º membro.
Conclusão: a 2ª equação deve ser mantida, então:

• Na equação pedida, O2(g) tem coeficiente 1 e está no 1º membro; já temos ½ mol
de O2(g) na 2ª equação, então precisamos de mais ½ mol O2(g), assim vamos usar a
3ª equação.
Na 3ª equação, o O2(g) tem coeficiente ½ e está no 1º membro.
Conclusão: a 3ª equação deve ser mantida, então:

Soma das equações assim alteradas, obtendo a equação pedida.

C(s) + O2(g) → CO2(g)

∆H = - 394 kJ

"Não deixe que os seus
medos tomem o lugar
dos seus sonhos.”

