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Por que ocorrem as trocas de calor nas reações 

químicas? 
 

Vamos considerar apenas dois tipos de energia: energia 

cinética e energia potencial. 

* Energia Cinética: é a energia associada ao movimento. 

* Energia Potencial: é a energia que fica armazenada em 

um sistema e que pode ser aproveitada posteriormente 

para produzir algum trabalho. 
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Pode-se admitir que toda substância possui uma certa 

quantidade de energia interna (potencial) armazenada no 

seu interior, parte na forma de energia química (ligação 

entre os átomos, coesão entre as moléculas, etc) e parte 

na forma de energia térmica (movimentos de translação, 

rotação e vibração de átomos e moléculas). 
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Desta forma, ao ocorrer a reação química: 

 

* Se a soma das energias internas dos reagentes for maior que a 

soma das energias internas dos produtos formados haverá uma 

“sobra” de energia, que será liberada sob a forma de calor; 

 

* Se a soma das energias internas dos reagentes for menor que 

a soma das energias internas dos produtos formados haverá uma 

“falta” de energia, que será absorvida sob a forma de calor. 
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A variação da energia interna é representada por ΔE. 

 

                           ΔE = Eproduto – Ereagente 

 

Se: 

        Eproduto < Ereagente            ΔE < 0 

        Eproduto > Ereagente            ΔE > 0 
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É convencionado que:  Qv = - ΔE 

(Qv = quantidade total de calor a volume constante) 

 

Para entendermos melhor, vamos analisar o que ocorre em um 

sistema em reação e o meio ambiente: 

* Reação exotérmica: o meio ambiente ganha calor do sistema 

que perde o calor. 

* Reação endotérmica: o meio ambiente perde calor para o 

sistema que ganha o calor. 
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Primeiro princípio da termodinâmica: a energia não pode ser 

criada nem destruída, apenas transformada ou em um 

sistema isolado, a quantidade de calor total de energia é 

constante ou a energia total, no universo, é constante. 

 

* Em termos práticos, podemos dizer que: “Em um sistema 

químico, a energia total é chamada de ENTALPIA e é 

designada por H.” 
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Como em toda variação (Δ), a variação de entalpia é: 

                                   

                                  ΔH = Hp – Hr               

 

ΔH > 0           reação endotérmica (absorve calor) 

ΔH < 0           reação exotérmica (libera calor) 
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Reação endotérmica 
 
         Hp > Hr 

Reação exotérmica 
 
         Hp < Hr 



Termoquímica: Energia Calorífica, Calor de reação,  
Entalpia, Equações e Lei de Hess 

REAÇÃO EXOTÉRMICA 

 

- Libera calor 

- Hr > Hp 

- ΔH < 0 
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REAÇÃO ENDOTÉRMICA 

 

- Absorve calor 

- Hr < Hp 

- ΔH > 0 
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OBS: ação do uso de um catalisador: 

 
         CATALISADOR: 
- Não participa da reação 

(não é consumido) 
- Não altera o ΔH 
- Diminui o tempo de 

reação 
- Acelera a reação 
- Diminui a Energia de 

Ativação 


