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 11 Experimento  5  :  determinação  da  estequiometria  de  uma  reação 
através de medidas de entalpia

Durante  uma  reação  química  pode  ocorrer  liberação  (reação  exotérmica)  ou  absorção  (reação 
endotérmica) de calor. Quando a reação é realizada sob pressão constante, o calor é numericamente igual à 
diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes: QP = ΔH(produtos) – ΔH(reagentes). A 
entalpia de uma substância é uma propriedade extensiva, isto é, que depende de sua quantidade de matéria. 
Portanto,  numa reação química,  o  calor  é  uma quantidade diretamente  proporcional  às  quantidades  dos 
reagentes consumidos e dos produtos formados. 

O efeito causado pelo calor sobre um sistema é a variação de temperatura,  que é expressa pela 
fórmula 1: 

(1) Q=∫T inicial 

T final

C dT

C é a capacidade calorífica do sistema (J K–1 ou J °C–1 no Sistema Internacional) e, para pequeno intervalo de 
temperatura, pode ser considerada aproximadamente constante. Neste caso a integral (1) torna-se:

(2) Q=C T

Neste experimento serão realizadas medidas de variação de entalpia de reação entre um ácido e base 
em diferentes proporções, com o objetivo de descobrir sua estequiometria. 

 11.1 Tarefa pré-laboratório

Prepare uma tabela no Caderno de Laboratório, seguindo o modelo abaixo:

V(H2SO4)/mL n(H2SO4)/mol ΔH(reação)/J

10

15

20

25

30

 11.2  Determinação da capacidade calorífica do calorímetro

O calorímetro a ser usado na aula é um frasco recoberto por um material isolante térmico. Durante 
um curto intervalo de tempo não há troca de calor com o ambiente, portanto toda a variação de entalpia de 
uma reação envolve troca de energia com a solução e com o próprio calorímetro. Como cada calorímetro 
possui um valor próprio de capacidade calorífica, este valor terá que ser determinado experimentalmente, 
através do procedimento de calibração do calorímetro. 

No procedimento a seguir, será realizada uma reação química cuja entalpia é bem conhecida, para 
que se possa determinar a capacidade calorífica do calorímetro. 

Procedimento

Meça, numa proveta, 40 mL de solução de HCl 1,5 mol L–1 e transfira-o para o frasco interno do 
calorímetro. Leia a temperatura inicial da solução, quando esta se tornar constante. Anote o valor lido com a 
melhor precisão possível (não despreze a fração de °C). Cuidado: ácidos e bases nesta concentração são 
bastante corrosivos. Evite o contato da solução com o corpo; caso isto ocorra, lave imediatamente a 
área afetada com bastante água corrente e chame o professor. 
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Meça, em outra proveta, 40 mL da solução de NaOH 1,5 mol L–1 . Adicione com cuidado a solução 
de hidróxido de sódio à solução ácida contida no calorímetro e agite suavemente. Tome cuidado para não 
causar respingos ou derramamentos. Anote a temperatura final da solução, antes que ocorra queda por perda 
de calor para o ambiente. 

Calcule a variação de temperatura ΔT do sistema. 

Interpretação dos resultados

A capacidade calorífica do calorímetro será obtida do balanço energético da reação de neutralização 
de hidróxido de sódio com ácido clorídrico. A reação que ocorre é a seguinte:

(3) NaOH(aq) + HCl(aq) → H2O(l) + NaCl(aq)

ou representando somente os íons que participam da reação (equação química simplificada):

(4) OH–(aq) + H+(aq) → H2O(l)

A entalpia da reação (4) é facilmente calculada a partir de valores tabelados de entalpias de formação 
padrão:

(5) ΔmH°(OH– + H+ → H2O) =  ΔfH°(H2O) – ΔfH°(OH–) – ΔfH°(H+) = –55,84 kJ mol–1

Se não ocorrer nenhuma transferência de energia com o ambiente, todo o calor produzido pela reação 
(4) será absorvido pela solução e pelo calorímetro. Portanto se pode assumir que:

(6) ΔH (reação) + Q(solução) + Q(calorímetro) = 0.

Cada termo da equação (6) deverá ser calculado através dos passos a seguir. 

a) O calor liberado pela reação ΔH(reação) depende da quantidade de reagentes adicionados. Calcule a 
quantidade  (em mol)  de  NaOH  adicionado  a  partir  dos  valores  de  concentração  e  de  volume 
adicionado. A seguir calcule o valor do calor com a fórmula (7): 

(7) ΔH(reação) = calor liberado pela reação = n(NaOH) · ΔmH°(OH– + H+ → H2O) 

ou, se preferir, através da proporcionalidade direta (regra de três).

b) Para determinar o segundo termo, considere que a solução tem comportamento térmico bem próximo 
ao da água pura. Calcule o volume total da mistura das soluções reagentes. A partir deste volume, 
supondo  que  a  densidade  fica  em torno  de  1,00  g  mL–1,  calcule  a  massa  de  água  presente  no 
calorímetro. 

c) Sabe-se  que  1  g  de  água  pura  tem capacidade  calorífica  aproximada  de  4,18  J  °C–1;  calcule  a 
capacidade calorífica para a massa de água determinada anteriormente. 

d) Finalmente, para se obter o calor absorvido pela solução –  Q(solução) – empregue a fórmula (2). 
Alternativamente, pode-se apelar para a fórmula (8):

(8) Q(solução) = calor absorvido pela solução = m(H2O) · c(H2O) · ΔT ;

e) Conhecidos dois termos de (6), o terceiro termo fica determinado. Através da fórmula (9) calcule a 
capacidade calorífica do calorímetro:

(9) Q(calorímetro) = calor absorvido pelo calorímetro = C(calorímetro) · ΔT .

 11.3 Determinação da estequiometria de reação entre NaOH e H2SO4

Serão  realizadas  várias  medidas  no  calorímetro,  com  diferentes  quantidades  de  H2SO4,  para 
determinar a estequiometria da reação com NaOH. Cada equipe será responsável pela determinação de um 
valor de entalpia, a ser atribuído pelo professor. 

Procedimento

Meça, numa proveta, um entre os seguintes valores de volume de solução de H2SO4 1,5 mol L–1: 10 
mL, 15 mL, 20 mL, 25 mL ou 30 mL. O professor dirá qual valor a sua equipe deverá medir. Adicione água 
lentamente à proveta, até atingir a marca de 40 mL. Agite com uma bagueta a solução e transfira-a para o 
calorímetro. Cuidado: os ácidos e as bases nesta concentração são bastante corrosivos. Evite o contato 
da  solução com o  corpo;  caso  isto  ocorra,  lave  imediatamente  a  área  afetada com bastante  água 
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corrente e chame o professor. 

Tampe o calorímetro e espere a temperatura se estabilizar. Anote o valor lido com a melhor precisão 
possível (não despreze a fração de °C).

Em uma  outra  proveta,  meça  40 mL de  solução de  NaOH 1,5 mol  L–1.  Adicione  a  solução  ao 
calorímetro, tampe-o e agite suavemente. Leia a temperatura e anote quando se estabilizar, antes que comece 
a diminuir por perda de calor para o ambiente. 

Calcule a variação de temperatura ΔT.

Cálculo da entalpia de reação

Nesta reação pode-se utilizar também a fórmula (6) para o cálculo da entalpia da reação, porém desta 
vez a incógnita será ΔH(reação). 

1) Calcule Q(solução) usando a fórmula (8).

2) Calcule Q(calorímetro) usando a fórmula (9) e o valor de C(calorímetro) obtido na calibração.

3) Calcule ΔH(reação) e anote-a na linha apropriada da tabela de dados no Caderno. 

4) Recolha os valores dos colegas para completar a coluna ΔH(reação) da tabela de dados do Caderno. 

Determinação da estequiometria da reação

Com base na concentração e dos volumes de H2SO4, preencha a coluna n(H2SO4) da tabela. 

Num papel milimetrado, prepare um gráfico com n(H2SO4) no eixo das abcissas, e com ΔH(reação) 
no eixo das ordenadas. Anote no gráfico todos os pontos da tabela de dados. 

O professor dará orientações de como traçar o gráfico e encontrar a estequiometria da reação. 
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