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Energia: é a capacidade de realizar trabalho ou de transferir calor. 

 

Trabalho: é a grandeza associada à conversão da energia para 

alguma finalidade. Este depende da força (esforço) despendida e 

do trajeto percorrido. 

 

Ex.: a combustão da gasolina no motor de um automóvel libera 

energia, que realiza um trabalho de expansão e movimenta os 

pistões do motor.  
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A fonte primária de energia que dispomos é o Sol. No 

dia a dia, a maior parte da energia que consumimos 

provém de reações químicas e estas causam variações 

de energia, pois podem produzir energia ou necessitar 

de energia para ocorrer.  
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Ex.: 

Reações Químicas que 
produzem variações de energia 

Reações Químicas que são 
produzidas por variações de energia 

Queima do carvão (calor – energia 
térmica) 

Aquecimento (calor) cozinha-se os 
alimentos 

Queima de uma vela (luz – energia 
luminosa) 

Energia luminosa (luz) provoca a 
fotossíntese nas plantas 

Reação Química de uma pilha 
(energia elétrica) 

Energia elétrica pode provocar a 
cromação de um pára-choque de um 
automóvel 

Queima da gasolina em um motor 
(energia mecânica ou cinética) 

Uma pancada violenta (energia 
mecânica) pode provocar a detonação 
de explosivos 
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O calor é a forma mais frequente das variações de 

energia que decorrem das reações químicas. O estudo 

das transformações de uma forma de energia em outra, 

bem como o estudo do transporte da energia de um 

corpo para outro chama-se TERMODINÂMICA, e na 

Química, TERMOQUÍMICA. 
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Termodinâmica: é o estudo das trocas e transformações de 

energia e de trabalho que acompanham os fenômenos 

físicos e químicos. 

 

Termoquímica: é a parte da Termodinâmica que estuda as 

quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as 

reações químicas. 
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Para a Termoquímica, as reações químicas se classificam em: 

 

* REAÇÕES EXOTÉRMICAS: liberam calor 

 

* REAÇÕES ENDOTÉRMICAS: absorvem calor 

 

A quantidade de calor liberada ou absorvida pode ser medida. 
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Calorimetria: é a medida das quantidades de calor liberadas 

ou absorvidas durantes os fenômenos que observamos. 

 

OBS: quantidade de calor  ≠  temperatura 

 

   

                                 1L                   2L 

                               100°C             100°C 
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Unidades de medida para quantidade de calor: 

No Sistema Internacional de Unidades (S.I.) a unidade usada 

para medir a energia (calor) é o JOULE (J). 

 

Joule (J): é a energia (trabalho) decorrente da aplicação de uma 

força de 1 newton em uma distância de 1 m de aplicação de tal 

força. 

Newton (N): é a força necessária para que 1 kg de massa tenha 

uma aceleração de 1m/s2. 
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1 kJ = 1000 J 

 

Também se expressa a quantidade de calor de calorias (cal): 

 

1 kcal = 1000 cal 

 

1 cal = 4,18 J 
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Os aparelhos usados para medir a quantidade de calor que 

é liberada ou absorvida em uma transformação física ou 

química são chamados de CALORÍMETROS. 

 

* O mais simples é o calorímetro de água. Ao se colocar um 

corpo aquecido dentro da água do calorímetro, a mesma se 

aquece. Pela elevação da temperatura da água pode-se 

calcular a quantidade de calor liberada pelo corpo. 
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- A quantidade de calor cedida pelo corpo é igual a quantidade 

de calor recebida pela água; 

- A quantidade de calor de calor recebida pela água é dada pela 

fórmula:     Q = m . c . Δt 

   

   Q = quantidade de calor 

   m = massa da substância (g) 

   c = calor específico da substância (cal/g .°C)   

   Δt = variação da temperatura 
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* Vale lembrar que não é somente a água que absorve calor 

e também o próprio aparelho (capacidade térmica ou 

capacidade calorífica). 

    Q = C . Δt 

 

Q = quantidade de calor 

C = capacidade térmica (cal/°C) 

Δt = variação da temperatura 
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Exercício:  

1. (U.F.Uberlândia – MG) Com o objetivo de determinar o calor 

de reação entre 50 mL de uma solução 1 molar de HCl e 50 mL 

de uma solução 1 molar de Na OH sob pressão constante, um 

aluno obteve os seguintes resultados: 

- Temperatura inicial da solução ácida = 25°C 

- Temperatura inicial da solução alcalina = 25°C 

- Temperatura após a mistura = 32°C 

- Massa aproximada da solução = 100 g 
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a) Qual a quantidade de calor (em calorias) liberado na 

reação? 

 

b) Na reação de 1 mol de HCl com 1 mol de NaOH, qual a 

quantidade de calor (em calorias) liberado? 

 

c) Essa reação pode ser classificada como exotérmica ou 

endotérmica? Explique. 
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a) Qual a quantidade de calor (em calorias) liberado na 

reação? 

 
Q = m . c . Δt 
 
Q = 100 . 1 . (32 - 25)  
Q = 100 . 7 = 700 cal 

Ti da solução ácida = 25°C 

Ti da solução alcalina = 25°C 

Tf = 32°C 

Massa da solução = 100 g 
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Ti da solução ácida = 25°C 

Ti da solução alcalina = 25°C 

Tf = 32°C 

Massa da solução = 100 g 

V = 50 mL de HCl 

V = 50 mL de NaOH 0,05 mol --------------- 700 cal 
     1 mol --------------- x cal 
             x = 14000 cal 
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c) Essa reação pode ser classificada como exotérmica ou 

endotérmica? Explique. 

 

Como a reação libera calor, esta é classificada como 

exotérmica. 


