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- Diferenciar reações Endotérmicas e Exotérmicas;

- Conceituar “entalpia de reações”;

- Calcular o calor envolvido em transformações físicas e químicas.



OBSERVE OS FENÔMENOS ABAIXO:OBSERVE OS FENÔMENOS ABAIXO:

A madeira ao queimar
LIBERA

energia na forma de
CALOR

O gelo para fundir
ABSORVE

energia na forma de
CALOR

O calor envolvido nas transformações é estudado pela TERMOQUÍMICA
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Absorvem calor do
meio ambiente

Absorvem calor do
meio ambiente

Liberam calor para o
meio ambiente

Liberam calor para o
meio ambiente

Os fenômenos quanto ao 
calor envolvido

podem ser classificados em
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01) Considere as seguintes transformações que ocorrem em uma vela acesa:

I.  Solidificação da parafina que escorre da vela.

II.  Queima da parafina.

III.  Vaporização da parafina.

Dessas transformações, APENAS:

a)   I é endotérmica. b)   II é endotérmica.

c)   III é endotérmica. d)   I e II são endotérmicas.

e)   II e III são endotérmicas.

EXOTÉRMICA

EXOTÉRMICA

ENDOTÉRMICA

SÓLIDO LÍQUIDO GASOSO

fusão vaporização

solidificação condensação

ressublimação

sublimação



02) Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se  
uma sensação de  frio.  Esse fenômeno está relacionado com  a evaporação da 
água que, no caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de  
frio explica-se  CORRETAMENTE  pelo  fato de que a evaporação da água

a)  é um processo endotérmico e cede calor ao corpo.

b)  é um processo endotérmico e retira calor do corpo.

c)  é um processo exotérmico e cede calor ao corpo.

d)  é um processo exotérmico e retira calor do corpo.

e)  é um processo atérmico e não troca calor com o corpo. 
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03) Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes processos:
I.   Gás queimando em uma das “bocas” do fogão.
II.  Água  fervendo  em uma  panela  que se  encontra sobre esta “boca” do fogão.

 Com relação a esses processos, pode-se estimar que:

a)I e II são exotérmicos.

b)I é exotérmico e II é endotérmico.

c)I é endotérmico e II é exotérmico.

d)I é isotérmico e II é exotérmico.

e)I é endotérmico e II é isotérmico. 
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Toda espécie química possui uma energia, que quando medida à 

pressão constante, é chamada de ENTALPIA (H) 

Toda espécie química possui uma energia, que quando medida à 

pressão constante, é chamada de ENTALPIA (H) 

 VARIAÇÃO ( ΔH  )

ΔH  = H final – H inicial
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ENTALPIA (H)

Caminho da reação

REAGENTES

PRODUTOS

ΔH < 0

ΔH  = H final – H inicialΔH  = H final – H inicial

HR

HP
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ENTALPIA (H)

Caminho da reação

REAGENTES

PRODUTOS

ΔH > 0

ΔH  = H final – H inicialΔH  = H final – H inicial

HR

HP
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O calor pode ser representado

como parte integrante da reação ou

na forma de variação de entalpia

O calor pode ser representado

como parte integrante da reação ou

na forma de variação de entalpia
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2 NH3(g)  +  92,2 KJ                     N2(g)  +  3 H2(g)

2 NH3(g)                N2(g) + 3 H2(g) ΔH = + 92,2 KJ

ABSORVE CALOR
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N2(g)  +  3 H2(g)                  2 NH3(g)  +  92,2 KJ

N2(g) + 3 H2(g)             2 NH3(g) ΔH = – 92,2 KJ

LIBERA CALOR
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01) Reação exotérmica é aquela na qual:

1 - há liberação de calor.

2 - há diminuição de energia.

3 – a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos.

4 - a variação de entalpia é negativa.

Estão corretos os seguintes complementos:

a)  somente 1. b)  somente 2 e 4.
c)  somente 1 e 3. d)  somente 1 e 4.
e)  1, 2, 3 e 4.

V

V

V

V
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02) Considere o seguinte gráfico:

De acordo com o gráfico acima, indique a opção que  completa,  respectivamente, as  

lacunas  da  frase  abaixo.

"A variação da entalpia é ...................; a reação é ....................... porque se 

processa  ...................... calor”

a)  positiva, exotérmica, liberando. b)  positiva, endotérmica, absorvendo.

c)  negativa, endotérmica, absorvendo. d)  negativa, exotérmica, liberando.

e)  negativa, exotérmica, absorvendo.

A (g) + B (g)

2 AB (g)

Entalpia (H)

caminho da reação

ΔH

EXOTÉRMICANEGATIVA

LIBERANDO
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FATORES QUE 
INFLUEM 

NAS
ENTALPIAS DAS 

REAÇÕES



QUANTIDADES DAS ESPÉCIES QUÍMICASQUANTIDADES DAS ESPÉCIES QUÍMICAS

H2 (g) + 1/2 O2 (g)              H2O ( l ) ΔH = – 286 KJ

2 H2 (g) + O2 (g)             2 H2O ( l ) ΔH = – 572 KJ

FATORES QUE 
INFLUEM 

NAS
ENTALPIAS DAS 

REAÇÕES
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ESTADO FÍSICO DOS 

REAGENTES E DOS PRODUTOS

ESTADO FÍSICO DOS 

REAGENTES E DOS PRODUTOS

H2 (g) + 1/2 O2 (g)               H2O ( l ) H = – 286 KJ

H2 (g) + 1/2 O2 (g)               H2O ( v ) ∆H = – 243 KJ

H2 (g) + 1/2 O2 (g)                H2O ( s ) H = – 293 KJΔ

Δ

FATORES QUE INFLUEM 
NAS ENTALPIAS DAS REAÇÕES
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ESTADO ALOTRÓPICO
C(grafite)  +  O2 (g)              CO2(g) ΔH = – 393,1 KJ

C(diamante)  +  O2 (g)               CO2(g) ΔH = – 395,0 KJ

ENTALPIAENTALPIA

caminho da reaçãocaminho da reação

C(grafite) + O2(g)

C(diamante) + O2(g)

CO2(g)
ΔH = – 393,1 KJ

ΔH = – 395,0 KJ
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É a equação química  que indica a variação de entalpia da 
reação, os estados físicos das substâncias 

e as condições de temperatura e pressão em que a mesma se 
processa

É a equação química  que indica a variação de entalpia da 
reação, os estados físicos das substâncias 

e as condições de temperatura e pressão em que a mesma se 
processa

2 H2 (g)  +  O2 (g)                 2 H2O ( l )   ΔH = – 572 KJ2 H2 (g)  +  O2 (g)                 2 H2O ( l )   ΔH = – 572 KJ

(25°C , 1 atm)(25°C , 1 atm)
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Observações:

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.
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01) Considere a reação representada pela equação termoquímica:
N2(g) + 3 H2(g)                  2 NH3(g) ΔH = – 22 kcal

São feitas as seguintes afirmações:

I. A  quantidade de energia liberada será maior se o  produto obtido  for  dois  mols  de 

 NH3  no estado  líquido.  

VV

II. A decomposição de 6,8g  de  NH3  gasoso absorve  4,4 kcal.  

III.  A  entalpia  de  formação  da  amônia  é  de  – 11 kcal/mol.  

Quais são corretas?

a)  apenas I.

b)  apenas I e II.

c)  apenas I e III.

d)  apenas II e III.

e)  I, II e III.

A energia liberada aumenta no sentido:

 GASOSO, LÍQUIDO e SÓLIDO

2 x 17 g  absorve 22 kcal

    6,8 g   absorve  x kcal
Então “ x = 4,4 kcal

VV

a formação de 2 mol libera 22 kcal

a formação de 1 mol libera 11 kcal

VV
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ESTADO PADRÃO DOS ELEMENTOS 

E DOS COMPOSTOS QUÍMICOS

ESTADO PADRÃO DOS ELEMENTOS 

E DOS COMPOSTOS QUÍMICOS

Um elemento químico ou composto se encontra no

ESTADO PADRÃO

quando se apresenta em seu estado

 (físico, alotrópico ou cristalino) mais comum e estável, 

a 25°C e 1 atm de pressão 

Um elemento químico ou composto se encontra no

ESTADO PADRÃO

quando se apresenta em seu estado

 (físico, alotrópico ou cristalino) mais comum e estável, 

a 25°C e 1 atm de pressão 

C(grafite) O2(g) CO2(g) H2O ( l )
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Quando a substância é SIMPLES 

e se encontra no estado padrão sua entalpia será igual a 

ZERO 

Quando a substância é SIMPLES 

e se encontra no estado padrão sua entalpia será igual a 

ZERO 

Assim, no estado padrão, terão entalpias iguais a ZERO 

Carbono grafiteCarbono grafite

OxigênioOxigênio

Fósforo vermelhoFósforo vermelho

Enxofre rômbicoEnxofre rômbico

Nitrogênio (N2)Nitrogênio (N2)

Prata (Ag)Prata (Ag)
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 Quantidade de reagentes e produtos

A quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação química ou fenômeno físico 
é proporcional à quantidade de reagentes (ou produtos) que são consumidos (ou 
formados) no processo. 

Veja o exemplo para a formação de 2 mol de amônia gasosa:

N2(g) + 3H2(g)                     2NH3(g) ΔH = – 92 kJ

Essa notação indica que, para a formação de 2 mol de amônia (NH3) na fase gasosa, são 
liberados 92 kJ de calor. Evidentemente, se ocorresse a formação de 4 mol de amônia 
gasosa, a quantidade de calor liberado seria também o dobro. 

Observe:

2N2(g) + 6H2(g)                4NH3(g) ΔH = – 184 kJ
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 Estados físicos de reagentes e produtos

O estado físico de certo reagente ou determinado produto em uma reação química pode 
alterar a variação de entalpia da reação. Sabe-se que uma substância em fase gasosa 
possui maior conteúdo energético que em fase líquida (devido à maior energia cinética 
das partículas no estado gasoso, que resulta em maior agitação molecular), e que uma 
substância em fase líquida possui maior conteúdo energético que em fase sólida:

Veja o gráfico de entalpia para a reação exotérmica de produção de monóxido de 
carbono gasoso e água (que pode ser gasosa, líquida ou sólida), a partir de gás carbônico 
e gás hidrogênio.
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Sabemos que as três reações diferenciam-se, em relação ao calor liberado, pelo estado 

físico da água (um dos produtos da reação). Lembre-se que a água em fase gasosa é a 

de maior entalpia e situa-se acima das outras duas fases no gráfico. Esse fato é 

importante quando avaliamos a variação de entalpia.

Note que x < y < z. Portanto, pode-se concluir que a reação estudada libera mais calor 
ao formar água sólida e libera menos calor ao formar água gasosa.
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 Temperatura da reação

Como reagentes e produtos são substâncias diferentes com calores específicos 

diferentes, a mudança na temperatura provoca alteração no valor do ΔH de uma 

reação. Acompanhe o exemplo a seguir.

• a 25 °C: N2(g) + 3H2(g)                     2NH3(g) ΔH = – 92 kJ

• a 450 °C: N2(g) + 3H2(g)                 2NH3(g) ΔH = – 111 kJ
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 Estado alotrópico dos componentes

A mudança na forma alotrópica de uma substância altera a variação de entalpia (ΔH) 

da reação que a substância toma parte, pois, afinal, são substâncias diferentes. Em 

termos termodinâmicos, a forma alotrópica mais estável de uma substância é a 

que admite a mais baixa entalpia. Nesse momento, é interessante que se recorde o 

que significa alotropia: é o fenômeno em que um mesmo elemento químico pode 

formar mais de uma substância simples diferente. Diversos elementos apresentam 

variedades alotrópicas, mas os mais importantes casos de alotropia estão resumidos 

na tabela a seguir.
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 O estado padrão

Estado padrão de uma substância refere-se ao estado físico mais comum da substância 

(e variedade alotrópica mais estável, se for o caso) em condições de 1 atm, sob 

temperatura de 25 °C. A definição de estado padrão é importante para estabelecermos 

o zero de entalpia para cada elemento.

Exceção:
É atribuída ao fósforo branco (forma menos estável do elemento fósforo) a entalpia H = 
0, por razões históricas. Logo, o fósforo vermelho, que é a variedade mais estável, terá 
entalpia menor, e, portanto, H < 0.

Toda substância simples no estado padrão possui entalpia igual a zero, como, por 

exemplo, as substâncias H2(g), O2(g), C (grafite) e S (romb.).
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Observações:

• As formas alotrópicas menos estáveis possuem entalpia maior que as das formas mais 

estáveis (H > 0).

• Se nada for mencionado no problema, admite-se que a substância, ou todas as 

substâncias de uma reação, estejam no estado padrão.
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 Alguns ΔHs importantes 

Calor, entalpia ou ΔH de formação

É a quantidade de calor liberada ou absorvida para formar 1 mol de uma substância, a 

partir de seus elementos constituintes, na forma de substâncias simples, no estado 

padrão, a 25 °C. Observe os três exemplos a seguir, em que o ΔH é denominado calor 

de formação:
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Observe agora dois exemplos em que o ΔH da reação não pode ser denominado calor 
de formação:

• C(diam.) + 2H2(g)             CH4(g) ΔH = – 77,6 kJ/mol (nesse caso, a espécie C(diam.) 
não corresponde ao estado padrão)

• N2(g) + 3H2(g)              2NH3(g) ΔH = – 92 kJ (nesse caso, foram formados 2 mol do 
produto)

Os valores tabelados dos calores de formação das substâncias podem ser utilizados 
para calcularmos o ΔH de outras reações em que essas substâncias participem, de 
acordo com a seguinte relação:
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1. As equações químicas a seguir representam reações de obtenção de uma substância 

hipotética XY.

Considere Q1, Q2 e Q3 as quantidades de calor liberadas, respectivamente, nas reações 
I, II e III. A relação entre essas quantidades está expressa na seguinte alternativa:
A) Q1 > Q2 > Q3
B) Q2 > Q1 > Q3
C) Q3 > Q1 > Q2
D) Q3 > Q2 > Q1
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2. (PUC-Campinas) De forma simplificada, a reação da fotossíntese ficaria:

6CO2 + 6H2O                 C6H12O6 + 6O2

Dadas as entalpias de formação do CO2 (– 94 kcal/mol), da H2O (– 58 kcal/mol), da 
glicose (– 242 kcal/mol), pode-se concluir que o processo é

A) endotérmico e a energia envolvida, 1152 kcal/mol de glicose.
B) endotérmico e a energia envolvida, 670 kcal/mol de glicose.
C) exotérmico e a energia envolvida, 1152 kcal/mol de glicose.
D) exotérmico e a energia envolvida, 670 kcal/mol de glicose.
E) endotérmico e a energia envolvida, 392 kcal/mol de glicose.
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 Calor, entalpia ou ΔH de combustão

É a quantidade de calor liberada para queimar 1 mol de uma substância, estando 

todos os componentes da reação no estado padrão, a 25 °C.

Quando se afirmar que, para o gás metano, ΔHc (calor de combustão) é igual a – 890 

kJ/mol, entendemos que a reação de 1 mol de CH4(g) com 2 mol de O2(g), 

produzindo 1 mol de CO2(g) e 2 mol de H2O(ℓ), libera 890 kJ a 25 °C.   

Veja a equação termoquímica correspondente:

CH4(g) + 2 O2(g)                  CO2(g) + 2H2O(ℓ) ΔHc = – 890 kJ/mol
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Observação:

Na verdade, todo ΔH recebe a denominação da reação ou processo a que está 

associado. Em um processo como a fusão da água, H2O(s)                   H2O(ℓ), o ΔH 

recebe o nome de calor ou entalpia de fusão. Assim, teremos calor de 

neutralização (para reações de neutralização entre ácidos e bases), calor de 

dissolução (para a dissolução de substâncias em água, por exemplo) etc.
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3. (PUC-PR) Nos últimos anos, o mercado financeiro internacional tem mostrado uma 
tendência na valorização das denominadas Commodities Agrícolas como, por exemplo, 
o milho, devido ao maior interesse no uso desses produtos para fins de obtenção de 
combustíveis alternativos ao petróleo que sejam menos poluentes e ainda renováveis. 
Dentre esses combustíveis, pode-se destacar o metano
(CH4 = 16 g · mol–1), o metanol (CH3OH = 32 g · mol–1) e o etanol (CH3CH2OH = 46 g · 
mol–1).
Segundo as informações apresentadas na tabela, pode-se afirmar que os combustíveis 
que apresentam as maiores capacidades energéticas mássica e volumétrica são, 
respectivamente,
A) metanol e etanol.
B) etanol e metanol.
C) metanol e metano.
D) etanol e metano.
E) metano e etanol.
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4. Explosão e incêndio se combinaram no terminal marítimo de São Francisco do Sul, em 
Santa Catarina, espalhando muita fumaça pela cidade e pela região. O incidente ocorreu 
com uma carga de fertilizante em que se estima tenham sido decompostas 10 mil toneladas 
de nitrato de amônio. A fumaça branca que foi eliminada durante 4 dias era de composição 
complexa, mas apresentava principalmente os produtos da decomposição térmica do nitrato 
de amônio: monóxido de dinitrogênio e água. Em abril de 2013, um acidente semelhante 
ocorreu em West, Estados Unidos da América, envolvendo a mesma substância. 
Infelizmente, naquele caso, houve uma explosão, ocasionando a morte de muitas pessoas.

A) Com base nessas informações, escreva a equação química da decomposição térmica que 
ocorreu com o nitrato de amônio.

B) Dado que os valores das energias padrão de formação em kJ · mol–1 das substâncias 
envolvidas são nitrato de amônio (–366), monóxido de dinitrogênio (82) e água (–242), o 
processo de decomposição ocorrido no incidente é endotérmico ou exotérmico? Justifique 
sua resposta considerando a decomposição em condições padrão.
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5. A cada quatro anos, durante os Jogos Olímpicos, bilhões de pessoas assistem à tentativa do 
homem e da ciência de superar limites. Podemos pensar no entretenimento, na geração de 
empregos, nos avanços da Ciência do Desporto e da tecnologia em geral. Como esses jogos 
podem ser analisados do ponto de vista da Química? As questões a seguir são exemplos de 
como o conhecimento químico é ou pode ser usado nesse contexto.

O nadador Michael Phelps surgiu na Olimpíada de Pequim como um verdadeiro fenômeno, tanto 
pelo seu desempenho quanto pelo seu consumo alimentar. Divulgou-se que ele ingere uma 
quantidade diária de alimentos capaz de lhe oferecer uma energia de 50 MJ. Quanto disto é 
assimilado, ou não, é uma incógnita. Só no almoço, ele ingere um pacote de macarrão de 500 
gramas, além de acompanhamentos.

Dados de entalpia de formação em kJ · mol–1:
glicose = – 1274, água = – 242, dióxido de carbono = – 394.

Qual é a quantidade de energia, em kJ, associada à combustão completa e total de macarrão 
(glicose) ingerido diariamente pelo nadador?

46



6. A oxidação de açúcares no corpo humano produz ao redor de 4,0 kcal/g de 

açúcar oxidado. A oxidação de 0,1 mol de glicose (C6H12O6) vai produzir 

aproximadamente:

Dados: H = 1,0; C = 12; O = 16.

A) 40 kcal 

B) 50 kcal

C) 60 kcal 

D) 72 kcal

E) 80 kcal
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