
Professor: TOSTES AULA 1: TERMOQUÍMICA – 2C

TOSTES: O DINOSSAURO DA QUÍMICA

FRENTE  B



 É a parte da química que estuda a energia térmica
(calor) desenvolvido nos processos físicos e/ou químicos.

Processo = Fenômeno = Transformação

Fenômeno Físico = é aquele que ocorre sem a presença
de uma reação química ( e é normalmente reversível).
Não ocorre alteração na estrutura e composição dos
compostos

Exemplos dos principais Fenômenos Físicos: mudança
de estado físico, processos de separação de misturas,
dissolução ou mistura de duas substâncias.



? ? ?



Fenômeno Químico = é aquele que ocorre com a presença
de uma reação química ( e é normalmente irreversível). Ele
altera a estrutura ou a composição dos compostos

Exemplos dos principais Fenômenos Químicos: combustão
(queima) de materiais, fermentações ( de leite, de
carboidratos,..), corrosão de metais, transformação de uma
forma alotrópica em outra





Classificação dos processos quanto ao 
calor

Em função do calor desenvolvido os 
processos podem ser:

I - Exotérmicos: liberam calor.

• processos de combustão, respiração animal.

II - Endotérmicos: absorvem calor.

• fotossíntese, cozimento dos alimentos.

OBS : Um processo atérmico praticamente não 
existe



DIFERENCIAÇÃO DOS PROCESSOS QUANTO AO CALOR

a) Em processos físicos de mudança de estado físico

 da esquerda para a direita os processos são endotérmicos

 da direita para a esquerda os processos são exotérmicos



b) Nos processos químicos
 Nesse caso devemos analisar a reação química que
ocorre e verificarmos se a mesma é exotérmica ou
endotérmica.

Equação Química

2C(grafite) + 2H2(g)  1 C2H4(g)

Se na equação aparecer o calor envolvido

2C(grafite) + 2H2(g)  1 C2H4(g) H = -367,8 KJ

Ela é uma: Equação Termoquímica





ENTALPIA (H): É a energia total de um
sistema medida à pressão constante.
Como não é possível medir a entalpia,
mede-se a variação de entalpia ou calor
de reação (∆H).

ΔH = Hfinal – Hinicial  ou para uma reação: 

∆H=  Hprodutos -  Hreagentes







EX 1 ) (UFPE-PE)- Veja os esquemas a seguir:

Corrente elétrica
I. Água → gás hidrogênio, gás oxigênio

calor
II. Gelo → água

luz
III. Água oxigenada → água e gás oxigênio

Classifique cada transformação em fenômeno físico ou
químico.



EX 2 ) Em qual dos eventos mencionados abaixo, não
ocorre transformação química?

a) emissão de luz por um vagalume.
b) fabricação de vinho a partir da uva
c) crescimento da massa de pão.
d) explosão de uma panela de pressão.
e) produção de iogurte a partir do leite.

EX 3) (UFU-MG)- Analise os processos a seguir. Marque
aquele que NÃO representa uma transformação
química.

a) Oxidação de ferramenta
b) Queimada da floresta
c) Evaporação do álcool
d) Digestão de sanduíche






