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Estequiometria 

 

 

 

 

Estequiometria é o cálculo da quantidade de reagentes e 
produtos da reação, baseado nas leis das reações químicas. 



Conceitos fundamentais 

MASSA ATÔMICA 

• É a média dos números de massas do isótopos de um 
determinado elemento químico, ponderada pala ocorrência de 
cada isótopo. Número de massa (A) é a soma de prótons e 
nêutrons do núcleo de um átomo, medida em unidade de 
massa atómica, representado por u.m.a ou simplesmente u. 

 

 

 

 

 

m = (15,995*99,76)+(16,999*0,04)+(17,999*0,20) = 15,9994 ~16g 

                                   99,76+0,04+0,20= 100 

MASSA CONTRIBUIÇÃO NA NATUREZA 

Oxigênio 16 15,995 u 99,76% 

Oxigênio 17 16,999 u 0,04% 

Oxigênio 18 17,999 u 0,20% 



Conceitos fundamentais 

ÁTOMO – GRAMA 

• Peso atômico de um elemento tomado em gramas. 

• Um átomo-grama de um elemento químico contém 6,02 * 
10²³ átomos desse elemento. 

 

EXEMPLO: 

Hidrogênio – massa atômica= 1 g 

1 átomo-grama de H = 1g = 6,02* 10²³ átomos  

 



Conceitos fundamentais 

MASSA MOLAR 

• Essa massa é considerada a massa de uma molécula de uma 
substância relacionada com a unidade de massa atômica u, ou 
seja,  é igual a soma dos pesos atômicos de todos os átomos 
constituintes da molécula. 

 

EXEMPLO: 

H₂O: massa atômica H = 1* 2= 2 g 

                                     O= 16* 1= 16 g 

 

Massa molar (M) = 2 +16 = 18 g/mol 



Conceitos fundamentais 

MOLÉCULA-GRAMA OU MOL 

• É o peso molecular de uma substância tomado em gramas. 

• Um mol contém 6,02*10²³ de moléculas da referida 
substância. 

 

EXEMPLO: 

H₂SO₄: massa molar = 98 g/mol 

1 mol de H₂SO₄ = 98u = 6,02*10²³ moléculas 

 

VOLUME MOLAR 

• Volume ocupado por 1 mol de qualquer substância.  



Conceitos fundamentais 

HIPÓTESE DE AVOGADRO 

• Volumes iguais, de gases quaisquer, nas mesmas condições de 
pressão e temperatura, contêm o mesmo número de 
moléculas. 

• O volume ocupado por 1 mol de qualquer gás em CNTP – 
condições normais de temperatura e pressão (P = 1 atm e T = 
0° C) é igual a 22,4 l. 

 



Conceitos fundamentais 

HIPÓTESE DE AVOGADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conceitos fundamentais 

RELAÇÕES ESTEQUIOMÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

n= número de átomos de cada molécula. 

 

 

N° de mols 
N° de 

moléculas 
N° de átomos Massa 

Volume (gás 
CNTP) 

1 mol de 
átomos 

6,02*10²³ 
Massa 

atômica (g) 

1 mol de 
moléculas 

6,02*10²³ 
n * 6,02*10²³ 

 

Massa 
molar 

(g/mol) 
22,4l 



Cálculo estequiométrico 

• É o estudo quantitativo dos reagentes e produtos de uma 
reação química.  

• Tais cálculos tem como base as leis das reações químicas: 
• Lavosier: conservação da massa 

 “Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma!” 

 

• Proust: proporções constantes ou definidas 

“As massas dos reagentes e as massas dos produtos que participam 
da reação obedecem sempre a uma proporção constante.” 

 

• Gay-lussac: volumétricas 

“É uma lei dos gases perfeitos que estabelece que sob um volume e 
quantidade de gás constantes, a pressão é diretamente 
proporcional à temperatura.” 

 



Cálculo estequiométrico 

REGRAS PARA CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO 

 

• Montar a equação química 

• Equilibrar os coeficientes da equação; 

• Observar a proporção existente entre os números de mols 
das substâncias; 

• Montar um regra de três entre os dados e a pergunta do 
problema; 

 



Cálculo estequiométrico 

RENDIMENTO 

• O rendimento de uma reação é o quociente entre o produto 
realmente obtido e a quantidade de produto que seria 
teoricamente obtida pela equação química correspondente. 

• Esse fato pode ocorrer ou porque a reação é "incompleta" 
(reação reversível) ou porque ocorrem "perdas" durante a 
reação. 

 

GRAU DE PUREZA 

• Grau de pureza é o quociente entre a massa da substância 
principal e a massa total da amostra (ou massa do material 
bruto). 

• O grau de pureza deve ser considerado quando a substância 
não é pura. 

 

 
 



Cálculo estequiométrico 

Balanceamento da equação 

• Uma equação química balanceada é uma equação algébrica 
que dá o número relativo de reagentes e produtos na reação e 
tem o mesmo número de átomos de cada um dos lados 
esquerdo e direito. 

• A equação é usualmente escrita com os reagentes à esquerda, 
os produtos à direita e uma seta entre os dois lados para 
mostrar a direção da reação.  

 

EXEMPLO: gases hidrogênio (H2) e oxigênio (O2) se combinam 
para formar água (H2O). 

 

2H2 + O2         2H2O 

 



Cálculo estequiométrico 

 

EXEMPLO: 

Determine o volume de gás carbônico em CNTP, obtido pela calcinação 
de 200g de calcário (CaCO₃) com 90% de pureza. 

 

                                   CaCO₃(s)              CaO(s)  +  CO₂(g)  

 

Cálculo da massa pura que realmente reage: 200g ---- 100%    m= 180g 

                                                                                       m ---- 90% 

 

Cálculo do volume de gás carbônico: 100g ---- 22,4l                    v=40,32 l                              

                                                                   180g ---- v  

Ca= 40g    C= 12    O= 16         CaCO₃ = 100g 



Gases perfeitos 

VARIÁVEIS DE ESTADO 

 

• Pressão (P): é provocada pelos choques de moléculas contra 
as paredes do recipiente que o contêm. 

• Temperatura (T): é proporcional à energia cinética das 
moléculas. Assim, quanto maior a temperatura de um gás, 
maior a velocidade média de suas moléculas. A temperatura 
deve ser sempre utilizada na escala Kelvin, para as conversões 
utilizamos a seguinte equação: K = C + 273 

• Volume (V): é igual ao volume do recipiente que o contêm. 



Gases perfeitos 

TRANSFORMAÇÕES GASOSAS  

• As transformações gasosas podem ser de três tipos: 
isotérmica, isobárica e isocórica (ou isovolumétrica). 

 

• Ao relacionar as três transformações gasosas obtemos a 
equação geral dos gases. 

 

P₁V₁  = P₂V₂ 

  T₁         T₂ 

 

 



Gases perfeitos 

EVOLUÇÃO ISOTÉRMICA – Lei de Boyle-Mariote 

• À temperatura constante, o volume ocupado por determinada 
massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão. 

 

P₁V₁  = P₂V₂ 



Gases perfeitos 

EVOLUÇÃO ISOBÁRICA – Lei de Charles e Gay-Lussac 

• À pressão constante, o volume de uma determinada massa de 
gás é proporcional à temperatura absoluta. 

 

 V₁  = V₂  
  T₁     T₂ 



Gases perfeitos 

EVOLUÇÃO ISOMÉTRICA – Lei de Charles e Gay-Lussac 

• A volume constante, a pressão de um gás é diretamente 
proporcional à sua temperatura absoluta. 

 

P₁ = P₂ 
  T₁    T₂ 



Gases perfeitos 

EQUAÇÃO DE CLAPEYRON – Equação de estados dos gases 
perfeitos 

• Relacionando as leis de Charles, Boyle e Mariotte e Gay-
Lussac, Clapeyron estabeleceu uma equação que relaciona as 
três variáveis consideradas no estudo dos gases (pressão, 
volume e temperatura) e o número de mols. 

                                         

                                           PV = nRT              n= m / M 
P= pressão em atm ou mmHG                         

V= volume em litros  

n= número de mols  

m= massa atômica do gás 

M= massa molar do gás 

R= constante dos gases perfeitos (o,o82 atm l/k mol ou 62,3 mmHg l/k mol) 



Gases perfeitos 

DENSIDADE                                                                  massa molecular 

• Em quaisquer condições  

                       d = P * M                (g/l) 

     R * T 

 

• Em CNTP:  

                        d = M                (g/l) 

     22,4 

 

• Relativa:  

                      dAB = MA                (g/l) 

        MB 



Gases perfeitos 

LEI DE GRAHAM 

• As velocidades de efusão dos gases são inversamente 
proporcionais às raízes quadradas de suas massas específicas, 
quando submetidos à mesma pressão e temperatura. 

 

 

 

                                                      velocidade de efusão 

 

• Efusão gasosa é a forma em que um gás escapa de um 
recipiente, por meio de um pequeno furo, para o vácuo 



Gases perfeitos 

MISTURAS GASOSAS 

 

PV = P₁V₁  +  P₂V₂ + ... + PnVn    

T       T₁           T₂               Tn 

 

FRAÇÃO MOLAR (x) PRESSÃO PARCIAL  VOLUME PARCIAL 

XA = nA / nt PA = XA * Pt VA = XA * Vt 

Lei de Dalton – Pt = PA + PB + PC + ... 

Lei de Amagat – Vt = VA + VB + VC + ... 



Exercícios 

1) Balanceie as seguintes reações químicas: 

a) CH4 + O2          CO2 + H2O 

 

b) H2S + SO2          H2O + S 

 

c) Si2H3 + O2             SiO2 + H2O 

 

2) Qual a massa de água em gramas, produzida a partir de 8g de 
hidrogênio? 



Exercícios 

2) Na reação gasosa N₂ + H₂      NH₃, qual a massa, em g,  de NH₃ 
obtida, quando se reagem totalmente 18g de H₂? 

 

3) Na reação gasosa N₂ + H₂      NH₃, qual o volume de NH₃ 
obtido na CNTP, quando se reagem totalmente 18g de H₂? 

 

4) Na reação gasosa N₂ + H₂      NH₃, qual o número de 
moléculas,  de NH₃ obtidas, quando se reagem totalmente 18g 
de H₂? 

 

 

 

Massa atômica: N=14g  H=1g 

 

 

 



Exercícios 

6) 15 litros de uma determinada massa gasosa encontram-se a 
uma pressão de 8 atm e à temperatura de 30 °C. Ao sofrer uma 
expansão isotérmica, seu volume passa a 20 litros. Qual será a 
nova pressão do gás?  

 

7) A 27 °C um gás ideal ocupa 500 cm³. Que volume ocupará a  

- 73 °C, sendo a transformação isobárica? 



Exercícios 

8) Na figura, encontramos esquematizados dois recipientes 
conectados e separados por uma válvula, inicialmente fechada. 
Um mesmo gás ideal ocupa ambos os recipientes, conforme a 
indicação. Se abrirmos a válvula, a que temperatura deve ser 
elevada a mistura para que no final tenhamos uma pressão de 
10 atm? 


