
Lista de exercícios para o 2° TVC 
Laboratório de Estruturas e Transformações - QUI-162 

Práticas: Síntese de ésteres de frutas, Transesterificação: síntese do biodiesel, Reações inorgânicas, 
Cianotipia. 

 
1) Através da Lei de Hess é possível calcular a entalpia de determinadas reações ou 
processos. 
a) Escreva o enunciado da Lei de Hess. 
b) O que é uma função de estado e qual é sua relação com a Lei de Hess? 
c) Se invertermos uma equação química para aplicação na Lei de Hess o que acontece 
com seu valor de entalpia? E se multiplicarmos a equação por um determinado fator? 

2) Escreva a equação química balanceada da síntese do cloreto de hidrogênio gasoso a 
partir do gás cloro e gás hidrogênio. Calcule a entalpia de reação a partir das seguintes 
informações: 

NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s)               H° = -176,0 kJ 
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)                   H° = -92,22 kJ 

N2(g) + 4H2(g) + Cl2(g) → 2NH4Cl(g)      H° = -628,86 kJ 

3) Mostre que a transformação do Cdiamante para o Cgrafite é exotérmica: 
Dados: C(grafite) + O2(g) → CO2(g)                  ΔH = - 393,5 kJ; 

 C(diamante) + O2(g) → CO2(g)            ΔH = - 395,4 kJ; 
 C(diamante)  →  C(grafite)                 ΔH = ? 

3) A síntese de ésteres voláteis responsáveis pelos aromas das frutas é de extrema 
importância para a indústria alimentícia. 
Descreva a reação genérica de síntese de um éster, indicando a função orgânica dos 
reagentes e produtos formados. 
 
 
 

 
a) Essa síntese requer a utilização de um catalisador. Dê o nome do catalisador utilizado 
na prática e indique o papel desse composto no processo de obtenção do éster. R.: Ácido 
sulfúrico. O catalisador acelera a reação através da diminuição da energia de ativação. 
b) Após certo tempo de reação, um equilíbrio entre produtos e reagentes é alcançado. 
Cite duas formas de deslocar o equilíbrio para a formação do éster, sem alterar a 
temperatura do meio. 

4) No laboratório, um grupo de estudantes adicionou ao tubo A 5,0 mL de ácido 
butanoico e ao tubo B 3,0 mL de ácido fórmico (ácido metanoico). Em seguida 
adicionaram em cada tubo 4,0 mL de etanol e aqueceram as misturas a 70 oC. 
a) Escreva a equação química balanceada da reação que ocorre em cada tubo e dê o 
nome dos ésteres formados. 
b) Com os dados a seguir, indique através de cálculos qual é o reagente limitante na 
reação de cada tubo. Dados: ácido butanoico (M = 88,11 g.mol-1 e d = 0,96 g.cm-3), ácido 
fórmico (M = 46,03 g.mol-1 e d = 1,22 g.cm-3), etanol (M = 46,07 g.mol-1 e d = 0,79 g.cm-

3). 
c) O grupo percebeu que, mesmo após um longo tempo de aquecimento, a formação de 
éster nos tubos foi muito baixa comparada aos demais grupos da prática. Identifique o 
erro cometido pelo grupo. 
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4) A síntese do éster propanoato de metila é obtida pela reação entre um ácido A e um 
álcool B na presença de gotas de C, enquanto o éster octanoato de etila é formado por 
um ácido D e álcool E também na presença de gotas de C. 
a) Escreva a estrutura química e o nome dos reagentes A, B, C, D e E possíveis para a 
formação dos ésteres acima. 
b) Qual é o papel de C nas reações acima? 
c) O ácido A apresenta ponto de ebulição de 141oC enquanto que seu produto, o 
propanoato de metila, apresenta ponto de ebulição igual a 80oC. Explique o motivo 
dessa diferença. 

5) A reação entre triglicerídeos e álcool gerando um éster é chamada de 
transesterificação. Utilizando metanol ou etanol como álcool podemos formar biodiesel. 
a) Mostre a equação química balanceada para a reação. 
b) Por que se utiliza excesso de álcool na reação? 
c) Um experimento foi feito para obtenção de biodiesel utilizando-se 12 g de óleo de 
algodão. Baseado na estequiometria da reação, qual o volume de etanol mínimo que 
precisamos utilizar? (Suponha que o óleo de algodão contenha apenas triglicerídeos do 
ácido linoleico C18H32O2 (18:2). Dados: mmácido linoleico = 280,4 g.mol-1; mmglicerol = 92,0 
g.mol-1, mmetanol = 46,1 g.mol-1, detanol = 0,789 g.cm-3). 

6) Um aluno fez um experimento para obtenção de biodiesel no laboratório a partir de 
uma mistura de triglicerídeos e ácidos graxos livres (50/50), utilizando NaOH como 
catalisador. Foi obtido uma mistura/emulsão de difícil separação. Descreva o que pode 
ter acontecido utilizando equações químicas. 

7) Complete a equação química, faça a estequiometria correta e indique o estado físico 
de todos os produtos. Classificá-la quanto à sua natureza. 
a) MgCl2(aq) + Na2SO4(aq) →  
b) NaCl(aq) + AgNO3(aq) →  
c) FeCl3(aq) + 3AgNO3(aq) →  
d) Mg(s) + ½O2(g) →  
e) H2SO4 (aq) + 2NaCl(aq) →  
f) 2H3PO4 + 3CuSO4 → 
 
8) Realizou-se reações químicas em tubos de ensaio, as temperaturas inicial e final 
registradas foram: a) T inicial = 22,0 oC, Tfinal = 15,8 oC; b) Tinicial = 18,0 oC, Tfinal = 23,8 oC. 
Classifique a reação química (como endo ou exotérmica) ocorrida considerando a 
variação de temperatura. 
 
9) No início do desenvolvimento da fotografia, um papel ou plástico fotossensível 
chamado de filme era utilizado para criar uma imagem latente do alvo fotografado, que 
posteriormente era revelada através de uma série de processos químicos para obtenção 
da imagem final. O material fotossensível era composto por uma película contendo sais 
de prata(I) incolores que ao entrarem em contato com a luz produzia prata metálica (cor 
preta) segundo reação de oxirredução abaixo: 
 

 
AgCl                       Ag0 + Cl• 

hv 
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A técnica de cianotipia realizada no laboratório segue o mesmo princípio descrito acima, 
baseando-se nas reações abaixo: 

 
a) Indique as espécies que sofrem redução e oxidação nos dois processos descritos 
acima. 
b) Por que na aula prática foi utilizado peróxido de hidrogênio para revelar a imagem? 
c) De acordo com o esquema contendo as reações envolvidas no processo de cianotipia, 
a radiação ultravioleta é responsável por reduzir ou oxidar o Fe? 


