
 

 

 

 

Olá Estudantes!  

Esta semana estudaremos na Aula Paraná de Química o conteúdo referente a 

Cálculos Químicos. Para ajudá-los em seus estudos você está recebendo o resumo 

dos conteúdos. Relembrando que teremos duas aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

 

Aula 13 – Cálculos Químicos: relação em massa molar e massa real 

Para continuarmos os estudos sobre Cálculos Químicos, precisamos relembrar sobre rendimento.   

Rendimento em porcentagem (%) 
É a divisão da quantidade obtida pela quantidade esperada multiplicada por 100%. Em outras palavras, 

sempre espero produzir 100%, mas não é o que acontece. Por ocorrer perdas durante a reação ou por causa 
de alguma impureza a produção é quase sempre menor do que o esperado. Então podemos fazer a seguinte 
relação  
 

                                    Quantidade esperada = 100% 
                                         Quantidade obtida = ? (x) 

A quantidade esperada é igual a 100% e a quantidade obtida é igual a x. Resolvendo a regra de três 
simples descobrimos o rendimento em porcentagem. 

 
Atividade 1 

Soluções de amônia são utilizadas com frequência em produtos de limpeza doméstica. A amônia pode 
ser preparada por inúmeras formas. Dentre elas: 

CaO(s) + 2 NH4Cl(s) → 2NH3(g) + H2O(g) + CaCl2(s) 
Partindo-se de 224 g de CaO(s), obtiveram-se 102 g de NH3. O rendimento percentual da reação foi de:( dadas 
as massas molares em g/mol: H = 1; N = 14; O = 16, Cl= 35,5; Ca = 40). 
 
 

a) 100           b) 90           c) 80            d) 75        e) 70 
 
 

1º Passo: verificar o balanceamento: Já está balanceado  
2°Passo: descobrir a massa molar das substâncias: 
  
 CaO  =       Ca = 40 g/mol  

                    O = 16g/mol             40 + 16 = 56g/mol 
  NH3 =      N = 14g/mol 
                     H = 1 g/mol             14 + (1 . 3)  = 17g/mol  

 
Para calcular a massa molar, basta fazer a soma das massas atômicas fornecidas no problema ou 

verificar na tabela periódica, a massa deve ser multiplicada pela quantidade de seus respectivos átomos 
presentes na molécula.    
3º Passo: Verificar rendimento teórico.  Observe que 1 parte de CaO forma 2 partes de NH3, ou seja 56g de CaO 
formam 34g de NH3  
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56g de CaO---------- 34 g de NH3 

   224 g de CaO-------- x 
 

56 x = 224 . 34  
   x = 7616 
                  56 
      x = 136 g de NH3 

4º Passo: Verificar o rendimento: 
Veja que para um rendimento de 100% 224g de CaO deveria render 136g de NH3. Mas o exercício diz que na 
realidade rendeu 102g, então... 

  
 
136 --------- 100% 
     102 ------------- y 
136 y = 102 . 100                                                         
136y =  10200                                 OU 
       y = 10200 
               136 
           y = 75% 
 

 
Rendimento % =  102 x 100 
                              136 
Rendimento % = 0,75 x 100 
Rendimento % =  75   
 
Resposta:  letra D 
 

 

Aula 14 – Cálculos Químicos:  relacionando grandezas e volume  

 

Na aula 14, estudaremos cálculos Teoria cinética dos gases, gás ideal, equação de 

Clayperon, e exercícios para praticar. Então vamos lá! 

 Qual seria a definição de gás? É o estado da matéria que não possui forma definida e as características 

gerais dos gases são:  

- Grande compressibilidade e capacidade de expansão; Movimentação intensa das partículas; Imiscíveis; (não 

se misturam com a água): Todo gás tem massa; Alterações no volume, temperatura e pressão, mudam o 

comportamento dos gases. 

Gás ideal é um modelo de comportamento para estudar os gases que considera que: 

 Haja colisões perfeitamente elásticas entre partículas; Não existem interações entre partículas; As 

partículas têm dimensões desprezíveis; 1 mol de gás ideal ocupa um volume de 22,4 L, independentemente de 

qual seja o gás; Gases reais comportam-se como gases ideais quando em regimes de baixas pressões e altas 

temperaturas; 

 Os gases podem sofrer, em sistema fechado, transformações. Temos o sistema isobárico onde a 

pressão permanece constante, ou seja, não muda. Sistema isotérmico onde a temperatura permanece 

constante. Sistema isocórico onde o volume não muda. 

Exercício Resolvido 

 O pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atm quando a temperatura é de 9°C. Depois do 

veículo correr em alta velocidade a temperatura do pneu sobe a 37° e seu volume aumenta de 20L para 22L. 

Qual a nova pressão do pneu? 

1° PASSO = Organizar dados numéricos em uma tabela e converter as unidades se necessário  

Pi = 2atm             Ti= 9°C = (273+9) = 282K       Tf = 37°C = (273+37) = 310K          
Vi=20L                  Vf = 22L                                     Pf= ? 

 



 

 
 
 Pi = pressão inicial, Pf = pressão final,  Ti = temperatura inicial, Tf = temperatura final, Vi = volume 
inicial e Vf = volume final. 

2° Passo: usar a equação geral dos gases. 

                               

              
Para resolver basta substituir os dados tirados do exercício e substituir na fórmula, tendo como 

incógnita a pressão final. Primeiro deve ser feito a multiplicação e divisão dos valores possíveis para simplificar 

a relação, posteriormente o 310 que está dividindo passa multiplicando, após a multiplicação teremos 44 = 

22Pf, a vinte e duas passa dividindo e encontramos uma pressão final de 2 atm.  

Equação de Clapeyron 

Benoit-Pierre-Émile Clapeyron (1799-1864) foi um importante físico-químico e engenheiro civil, 

nascido na França. Estudou dentro da química a termodinâmica e os gases. Ele formulou a equação que 

relaciona a três variáveis para o estado gasoso para uma quantidade de matéria (n) descrevendo o 

comportamento de um gás ideal. 

P . V = n . R . T 

P = pressão gerada pelo gás nas paredes do recipiente; 

V = volume ocupado pelo gás e pode ser expresso em litros ou metros cúbicos; 

n = número de mol; 

R = constante geral dos gases proposta e depende da unidade da pressão utilizada (em atm, vale 0,082; 
em mmHg, vale 62,3; em KPa, vale 8,31); 

T = temperatura na qual o gás é submetido (Kelvin). 
*O número de mol é expresso pela relação entre a massa do gás (m) e sua massa molar  

                                                                                                                                                                               
Equação de Clapeyron –Exercício Resolvido 
Um extintor de incêndio contém 4,4kg de CO2 (Massa molar = 44g/mol). O volume máximo de gás que é 
liberado na atmosfera, a 27 °C e 1 atm, é, em litros: (Dado: R = 0,082atm.L/K.atm) 

1° Passo: Organizar os dados numéricos em uma tabela e converter unidades 
m=4,4kg = 4400g 
M=44g/mol 
V=? 
T=27°C = (273+27) = 300K 
P= 1atm 
2° Passo: Para usar a equação de Clapeyron precisamos do valor do número de mols. 

 
3° Passo: usar a equação de Clapeyron 

P . V = n . R . T 

 1 . V = 100. 0,082 . 300 

 1 . V = 8,2 . 300    

                V = 2460 L de CO2 



 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – AULA 13 

O1) Um funcionário do setor de vendas de uma empresa química recebeu um pedido de 50 

kg de silicato de alumínio Aℓ4(SiO4)3, que em medicina pode ser utilizado como adsorvente 

de toxinas do aparelho digestivo. Qual é a quantidade mínima de Aℓ(OH)3 (hidróxido de 

alumínio) e H4SiO4 (ácido silícico) para produzir a quantidade vendida, levando em 

consideração que a reação tenha 100% de rendimento?  

Dados: Massa molar do Aℓ4(SiO4)3 = 384 g/mol  

Massa molar do H4SiO4 = 227 g/mol 

Massa molar do Aℓ(OH)3 = 78 g/mol 

  Aℓ(OH)3    +      H4SiO4    →     Aℓ4(SiO4)3   +      H2O 

 

a) 50,4 kg e 92,3 kg.                          b) 40,6 kg e 88,7 kg.                        c) 58,9 kg e 96,8 kg. 

d) 64,0 kg e 94,5 kg.                          e) 39,6 kg e 76,7 kg 

 

02) Calcário é uma rocha que contém carbonato de cálcio, CaCO3. Quantos quilogramas de 

cal virgem, CaO, podem ser preparados por pirólise (decomposição térmica) de uma 

tonelada de calcário contendo 94,6% de CaCO3?  (Dadas as massas molares em g/mol: 

CaCO3 = 100; CaO = 56). 

                                                 CaCO3   →    CaO  +   CO2     

 

a) 500,00 kg                                          b) 529,76 kg                                      c) 545,28 kg 

d) 564,47 kg                                          e) 589,35 kg 

 
LISTA DE EXERCÍCIOS – AULA 14 

01. Imagine que dois litros de um gás estejam a uma temperatura de 27 ºC, sob uma pressão 
de 600 mmHg. Se a temperatura desse gás for elevada para 127 ºC, com o volume de 10 L, 
qual será a nova pressão do gás? 
a) 160 mmHg       b) 120 mmHg       c) 200 mmHg      d) 100 mmHg             e) 500 mmHg 
 
02. A 18º C e 765 mm de mercúrio, 1,29 litro de um gás ideal tem massa 2,71 gramas. A massa 
molar do gás vale, aproximadamente: Dado: R = 0,082 atm.L/K.mol 
a) 30                    b) 40                     c) 50                 d) 60               e) 20 
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