
Nome:                                                                                                              Data: 

Termoquímica 

Obs: Leia todo o procedimento antes de começar! 

Objetivo 

Nessa atividade prática, você irá analisar a mudança de temperatura causada por reações químicas 

Materiais 

Copo de béquer de 100ml 

Placas de Petri 

Espátula 

Balança digital 

Termômetro 

Vareta de vidro 

Iodeto de Potássio 

Hidróxido de Potássio 

Uréia 

Acetato de Sódio 

Água 

Segurança: Seja cuidadoso, alguns compostos químicos liberam gases e aquecem. 

Procedimento  

Nota: Você vai seguir essas instruções com cada uma das substâncias  separadamente (Iodeto de Potássio, Hidróxido 

de Potássio, Uréia e Acetato de Sódio) 

1. Coloque 80ml de água em um béquer. 

2. Coloque um termômetro dentro do béquer para medir a temperatura. Anote-a. 

3. Usando a balança, pese 10g da substância em questão. Não coloque a substância direto na balança – antes 

olo ue u a pla a de Pet i a ala ça, p essio e o otão Ta a  para descontar o peso da placa e coloque a 

substância na placa usando a espátula. 

4. Com a espátula, transfira a substância para o béquer com água – lembre-se de retirar o termômetro 

primeiro. Mexa a substância até dissolver. Coloque o termômetro dentro do béquer novamente. 

5. Depois de 30 segundos, anote a temperatura. 

6. Lave e seque todo o equipamento usado e repita o procedimento com a próxima substância. 

Resultados 

Tabela de Temperaturas 

Substância Temperatura (°C) 



Água  

Solução de iodeto de potássio  

Solução de hidróxido de potássio  

Solução de uréia  

Solução de acetato de sódio  

 

Análise 

1.Quais reações foram exotérmicas e quais foram endotérmicas? 

 

 

2.Na experiência com a primeira substância (anote qual foi), o produto contém maior ou menor quantidade de 
energia em relação aos reagentes?  
 
 
 
3. Alguns reagentes são muitas vezes utilizados em compressas instantâneas para atletas que sofrem de dores 
musculares durante competições. Esses dispositivos funcionam mediante reações químicas. Normalmente são 
constituídos por uma bolsa de plástico que contém água em uma seção e uma substância química seca em outra. Ao 
golpear a bolsa, a seção contendo água se rompe e a temperatura aumenta ou diminui, dependendo do processo 
que a substância seca sofre ser endotérmico ou exotérmico.  
Cite uma substância que você usaria para preparar uma bolsa térmica de compressa fria ou quente, baseado nos 

experimentos acima. Escolha apenas uma das duas e justifique sua resposta. Não esqueça de indicar qual compressa 

escolheu preparar. 
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