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Objeto de Ensino 

2.3. Interação radiação-matéria 

 Formação de iões na termosfera e na mesosfera: O2+, O+ e NO+; 

 A atmosfera como filtro de radiações solares; 

 Formação de radicais livres na estratosfera e na troposfera 

o HO•, Br• e Cl• 

 Energia de ligação por molécula e energia de ionização por mole de moléculas; 

 

2.4. O ozono na estratosfera 

 O ozono como filtro protetor da Terra 

o Filtros solares 

 Formação e decomposição do ozono na atmosfera; 

 A camada do ozono; 

 O problema científico e social do “buraco na camada do ozono”; 

 Efeitos sobre o ozono estratosférico. O caso particular dos CFC’s; 

 Nomenclatura dos alcanos e alguns dos seus derivados; 

 

2.5. Moléculas na troposfera - espécies maioritárias (N2, O2, H2O, CO2) e espécies vestigiais (H2, 

CH4, NH3) 

 Modelo covalente da ligação química; 

 Parâmetros de ligação 
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o Energia de ligação 

o Comprimento de ligação 

o Ângulo de ligação 

 Geometria molecular 

 

Objetivos de aprendizagem 

2.3. Interação radiação-matéria 

 Interpretar a formação dos radicais livres da atmosfera (estratosfera e troposfera) HO•, Br• e Cl• 

como resultado da interação entre radiação e matéria; 

 Interpretar a formação dos iões O2+, O+ e NO+ como resultado da interação entre radiação e 

matéria; 

 Interpretar a atmosfera como filtro solar (em termos de absorção de várias energias nas várias 

camadas da atmosfera); 

 Explicar o resultado da interação da radiação de energia mais elevada na ionosfera e mesosfera, 

em termos de ionização, atomização (rutura de ligações) e aceleração das partículas; 

 Enumerar alguns dos efeitos da ação de radicais livres na atmosfera sobre os seres vivos. 

 

2.4. O ozono na estratosfera 

 Compreender o efeito da radiação na produção de ozono estratosférico; 

 Explicar o balanço O2/O3 na atmosfera em termos da fotodissociação de O2 e de O3; 

 Explicar a importância do equilíbrio anterior para a vida na Terra; 

 Conhecer formas de caracterizar a radiação incidente numa superfície - filtros mecânicos e filtros 

químicos; 

 Interpretar o modo como atua um filtro solar; 

 Indicar o significado de “índice de proteção solar”; 

 Interpretar o significado de “camada do ozono”; 

 Discutir os resultados da medição da concentração do ozono ao longo do tempo, como indicador 

do problema da degradação da camada do ozono; 

 Interpretar o significado da frase “buraco da camada do ozono” em termos da diminuição da 

concentração daquele gás; 

 Compreender algumas razões para que essa diminuição não seja uniforme; 

 Indicar alguns dos agentes (naturais e antropogénicos) que podem provocar a destruição do ozono 

 Indicar algumas consequências da diminuição do ozono estratosférico, para a vida na Terra; 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 3 
 

 Indicar o significado da sigla CFC’s, identificando os compostos a que ela se refere pelo nome e 

fórmula, como derivados do metano e do etano; 

 Aplicar a nomenclatura IUPAC a alguns alcanos e seus derivados halogenados; 

 Explicar por que razão os CFC’s foram produzidos em larga escala, referindo as suas propriedades 

e aplicações; 

 Indicar alguns dos substitutos dos CFC’s e suas limitações. 

 

2.5. Moléculas na troposfera-espécies maioritárias (N2, O2, H2O, CO2) e espécies vestigiais (H2, 

CH4, NH3) 

 Explicar a estrutura da molécula de O2, utilizando o modelo de ligação covalente; 

 Comparar a estrutura da molécula de O2 com a estrutura de outras moléculas da atmosfera tais 

como H2 e N2 (ligações simples, dupla e tripla); 

 Interpretar os parâmetros de ligação - energia e comprimento- para as moléculas H2, O2 e N2; 

 Relacionar a energia de ligação com a reatividade das mesmas moléculas; 

 Interpretar o facto de o néon não formar moléculas; 

 Explicar a estrutura das moléculas de H2O, utilizando o modelo de ligação covalente; 

 Explicar a estrutura das moléculas de NH3, CH4 e CO2, utilizando o modelo de ligação covalente; 

 Interpretar o parâmetro ângulo de ligação nas moléculas de H2O, NH3, CH4 e CO2; 

 Representar as moléculas de H2, O2, N2, H2O, NH3, CH4 e CO2 na notação de Lewis; 

 Aplicar a nomenclatura IUPAC a algumas substâncias inorgânicas simples (ácidos, hidróxidos, sais 

e óxidos); 

 Interpretar a geometria das moléculas H2O, NH3, CH4 e CO2; 

 

Breve Síntese 

 

Na termosfera, na estratosfera e na troposfera algumas moléculas absorvem radiações, provenientes 

do sol com energia suficiente para: 

 Quebrarem algumas ligações entre os seus átomos, atomização, transformando-as em radicais 

livres. 

 Remover eletrões de moléculas, ionização, transformando-as em iões. 

 

Energia de ligação de uma molécula é a energia libertada quando se forma uma molécula a partir dos 

respetivos átomos. 
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Energia de ionização por mole de moléculas é a energia absorvida por uma mole de moléculas para 

remover uma mole de eletrões, originando uma mole de iões positivos. 

 

Radical livre é uma espécie química muito reativa por ter um ou mais eletrões de valência 

desemparelhados (a orbital é ocupada por um eletrão). Na estratosfera formam-se radicais livres 

como Cl., Br. E CH3., a partir de moléculas de clorometano e bromometano por ação da radiação UV-B. 

na troposfera forma-se entre outros o radical livre OH. (hidroxilo) a partir do vapor de água por ação 

da radiação UV-A. Os radicais livres podem atuar sobre os seres vivos, de forma benéfica, através do 

sistema imunitário na destruição de bactérias, vírus e células infetadas com vírus. Os radicais livres 

em excesso podem desencadear muitas doenças. 

 

A formação de iões ocorre na termosfera, onde existem moléculas de oxigénio e de azoto, entre 

outras, que absorvem radiações UV-C (as mais energéticas e nocivas para o Homem). 

 

O ozono encontra-se na estratosfera e na troposfera. Na troposfera o ozono é prejudicial por ser um 

poluente perigoso. Na estratosfera, onde não existem seres vivos, o ozono acumula-se numa zona 

conhecida como camada de ozono. 

 

A molécula de ozono, O3, forma-se na estratosfera, a partir de moléculas de oxigénio, O2, por ação da 

radiação UV-B. Desta interação resulta a formação de radicais livres que vão reagir com novas 

moléculas de oxigénio. 

𝑂2 +  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 → 2 𝑂 ∙ 

𝑂 ∙  + 𝑂2  →  𝑂3 +   𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

 

Por se realizarem estas reações as radiações UV-B ficam retidas na estratosfera. Mas a molécula de 

ozono também se decompõe na estratosfera por ação da radiação UV-B. 

 

𝑂3 +  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 → 𝑂 ∙  + 𝑂2 

 

Estas reações de formação e de decomposição do ozono são também responsáveis pelo aumento 

da temperatura que ocorre na estratosfera. 

 

O ozono e o oxigénio da estratosfera, por absorverem radiações solares UV-B funcionam como filtros 

naturais. Mas a radiação UV-A (a menos energética) atinge a superfície da Terra, por isso as pessoas 

recorrem a filtros artificiais. 
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Os cremes protetores solares artificiais podem ser: 

 Filtros físicos, que contêm na sua composição partículas como o óxido de zinco que refletem a 

radiação solar. 

 Filtros químicos são constituídos por substâncias químicas que absorvem a luz solar. 

Os cremes protetores podem ter diferentes índices ou fatores de proteção solar. O número X do 

índice de proteção solar significa que, o tempo de exposição ao Sol, em segurança, é X vezes maior 

do que o tempo de exposição segura sem o uso de protetor. 

 

Se não existissem agentes antropogénicos na estratosfera, a concentração do ozono permanecia, 

aproximadamente, constante. A formação e a decomposição desse gás ocorreria à mesma velocidade. 

Atualmente a formação do ozono está a decorrer a menor velocidade do que a da sua decomposição 

aumentando o buraco da camada de ozono. 

 

A destruição do ozono na estratosfera pode ser provocada por: 

 Agentes naturais, como os vulcões, que tendo erupções intensas fazem com que grande 

quantidade de gases atinjam a atmosfera. 

 Agentes antropogénicos, principalmente CFC (clorofluorcarbonetos) que são compostos 

muito estáveis na troposfera, mas na estratosfera os CFC dissociam-se por ação da radiação 

UV-B originando radicais livres muito reativos, Cl., que destroem o ozono. Os CFc são derivados 

do metano e do etano. Os CFC são compostos voláteis de fácil liquefação praticamente inertes 

(na troposfera) e não são tóxicos nem combustíveis. Com estas propriedades começaram a ser 

usados como fluidos no arrefecimento m frigoríficos e aparelhos de ar condicionado, como 

agentes expansivos em espumas de isolamento térmico, como diluentes e em aerossóis.  

 

Compostos orgânicos são substâncias que incluem na sua constituição átomos de carbono, entre 

outros. É o caso dos hidrocarbonetos (só têm C e H). 

 Alcanos são hirocarbonetos formados por átomos de carbono e de hidrogénio unidos por 

ligações covalentes simples, como o metano, o etano, o propano, o butano e outros. Para os 

alcanos com maior número de carbonos a regra para o nome é: um prefixo que indica o número 

de átomos de carbono, seguido do sufixo ano. Por exemplo o heptano (C7H16). A fórmula 

molecular geral é CnH2n+2 com n=1, 2, 3, … 

A nomenclatura IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada) estabelece um conjunto de 

regras usadas internacionalmente para os nomes dos compostos orgânicos e dos inorgânicos. 

 

Os alcanos podem ainda ser representados pela respetiva: 
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 Fórmula de estrutura que põe em evidência a ligação covalente simples (representada por 

um traço que indica a partilha de um par de eletrões) entre dois átomos de carbono, e entre os 

átomos de carbono e de hidrogénio. 

 Fórmula racional (estrutura condensada). 

 

Os alcanos de cadeia ramificada obtêm-se substituindo um ou mais átomos de hidrogénio por 

grupos alquilo: metilo, etilo, propilo, butilo… 

 

Nomenclatura IUPAC: 

 O nome é o do alcano da cadeia com maior número de átomos de carbono; 

 Os carbonos da cadeia principal são numerados a partir do extremo mais próximo do grupo 

alquilo; 

 Cada grupo alquilo é indicado pelo nome, por ordem alfabética, e por um número que indica a 

sua posição na cadeia principal; 

 Os números das posições dos grupo alquilo são separados uns dos outros por vírgulas e do 

nome da cadeia principal por um hífen (-). 

 

Os derivados halogenados dos alcanos formam-se a partir destes por substituição de átomos de 

hidrogénio por átomos de halogéneos (elementos do grupo 17 da TP). 

 

A nomenclatura IUPAC destes compostos obtém-se a partir do nome do respectivo alcano, utilizando 

os prefixos fluoro, cloro, bromo ou iodo colocados por ordem alfabética e a sua posição indicada pelo 

número do carbono a que está ligado. 

 

A ligação covalente consiste na partilha de pares de eletrões de valência entre dois átomos que se 

ligam entre si. 

 

A notação de Lewis é a forma de representar os eletrões de valência de um átomo por pontos ou por 

cruzes colocando-os em redor do símbolo químico do elemento. 

 

A partilha de eletrões entre os átomos confere maior estabilidade à molécula em relação a esses 

átomos isolados. Na ligação covalente verifica-se a regra do octeto: os átomos partilham eletrões de 

modo a ficarem com oito eletrões de valência, adquirem a configuração eletrónica do gás nobre mais 

próximo na Tabela Periódica. A exceção é o hidrogénio que por ter apenas um eletrão só pode formar 

um dupleto. 
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Na molécula de oxigénio a ligação é covalente dupla pois são partilhados dois pares de eletrões. Os 

eletrões que não participam na ligação chamam-se não ligantes. 

Na molécula de azoto a ligação é covalente tripla pois são partilhados três pares. Na molécula de 

hidrogénio a ligação é covalente simples pois apenas partilham um par de eletrões. 

 

Energia de ligação é a energia libertada por átomos isolados quando se ligam entre si para 

estabelecer uma ligação covalente. 

 

Comprimento de ligação é a distância média entre os núcleos dos átomos que estabelecem uma 

ligação covalente. 

 

Quanto maior é o número de pares de eletrões partilhados numa ligação covalente maior é o valor da 

energia de ligação (ligação mais forte), maior é a estabilidade da molécula (menor reatividade 

química). Tal não se verifica na molécula de hidrogénio porque o átomo de hidrogénio é menor que os 

restantes. 

 

Ângulo da ligação de uma molécula é o valor médio do ângulo formado entre as direções das ligações 

covalentes de um dado átomo com outros dois átomos a ele ligados. 

 

A geometria da molécula é o arranjo espacial que os átomos de uma molécula tomam para 

minimizar as repulsões elétricas, conferindo-lhe a mínima energia. 

 

Molécula Ângulo de ligação (graus) Geometria da molécula 

Água  105 Angular  

Amoníaco  107 Piramidal trigonal 

Metano  109 Tetraédrica  

Dióxido de carbono 180 Linear  

 

Nomenclatura IUPAC de compostos inorgânicos: 

 

 Óxidos são compostos formados por oxigénio e um metal ou um não-metal 

o Óxidos de metais são formados por iões O2- e iões positivos de um metal. Al2O3 é o 

óxido de alumínio. 

o Óxidos de não metais são moléculas constituídas por oxigénio e um não-metal. 

Monóxido, dióxido, trióxido (quando a molécula tem um, dois ou três átomos de 

oxigénio). SO3 é o trióxido de enxofre. 
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 Hidróxidos são compostos formados por iões OH- (hidróxido ou hidroxilo) e iões positivos de 

um metal. NaOH é o hidróxido de sódio. 

 Ácidos são compostos covalentes formados por hidrogénio e um não-metal ou por hidrogénio, 

oxigénio e um não-metal. Em solução aquosa manifestam propriedades ácidas porque se 

ionizam originando iões H+ e aniões que contêm o não-metal.  

o Ácidos sem oxigénio (hidrácidos) o nome do anião tem terminação eto. HCl é o 

cloreto de hidrogénio e em solução aquosa é conhecido por ácido clorídrico. 

o Ácidos com oxigénio o nome do anião tem terminação ito ou ato. H2SO4 sulfato de 

hidrogénio, em solução aquosa é conhecido por ácido sulfúrico. 

 Sais são formados por iões positivos de metais e negativos provenientes de ácidos. NaCl é o cloreto 

de sódio. 

 


