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Ficha de Trabalho 14 

Combustíveis, Energia e Ambiente

 
 

 

 

 

1. No estudo dos combustíveis, o estudo dos gases torna-se também essencial dado que os combustíveis 

gasosos têm um papel importante no fornecimento de energia. O gás natural é composto em cerca de 95% 

de metano tendo na sua composição outros alcanos de massa molar baixa. 

1.1. Indica a hibridação do carbono nos alcanos. 

1.2. Explica como se processa ligação química na molécula de metano tendo em conta a Teoria da Ligação 

de Valência. 

1.3. A molécula de alceno H2C=C=CH2 é linear. Indica a hibridação de cada um dos átomos de carbono. 

1.4. Classifica as afirmações como verdadeiras ou falsas tendo em conta a TOM e a TLV. 

(A) Na molécula de benzeno as ligações C-C têm ordem de ligação 1 e 2. 

(B) Na molécula de benzeno a ligação  entre os carbonos está deslocalizada. 

(C) Na molécula de dióxido de carbono todos os eletrões de valência são ligantes. 

(D) A carga nuclear em H2
+ é maior que a carga nuclear em H2. 

(E) O comprimento de ligação em H2
+ é menor que o comprimento de ligação em H2. 

2. De acordo com a TOM explique a estabilidade, ou não, das espécies H2, He2
+ e He2. 

3. De um ponto de vista ambiental, cada vez se torna mais necessária a substituição dos combustíveis 

fósseis por combustíveis alternativos, tais como o hidrogénio e o biodiesel, este último obtido a partir de 

óleos vegetais. 

3.1. Esclareça, através de um texto, quais as vantagens, em termos ambientais, que resultam da utilização 

destes dois combustíveis (hidrogénio e biodiesel), relativamente aos combustíveis tradicionais. 

3.2. O cracking é uma das reações mais importantes da indústria petrolífera e consiste na conversão de 

moléculas de alcanos de cadeia longa em hidrocarbonetos de cadeias mais pequenas, por aquecimento e 

na presença de zeólitos.  
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Numa das possíveis reações de cracking envolvendo o n-pentadecano, C15H32, podem ser obtidos eteno, 

propeno e octano, de acordo com a seguinte equação química: 

C15H32(l) → 2 C2H4(g) + C3H6(g) + C8H18(l) 

3.2.1. Indique qual é a função desempenhada pelos zeólitos, nesta operação. 

3.2.2. A ligação dupla C = C existente, por exemplo, nas moléculas do eteno e do propeno, é constituída por 

uma ligação do tipo σ e por uma ligação do tipo π. Indique que orbitais atómicas (puras ou híbridas) se 

sobrepõem, para interpretar cada uma dessas ligações. 

4. Os hidrocarbonetos de menor massa molecular que são utilizados como combustíveis são gases nas 

condições PTN. Se a pressão destes gases for suficientemente baixa, eles poderão ser considerados gases 

ideais. 

A combustão do butano, C4H10, pode ser traduzida pela seguinte equação: 

2 C4H10(g) + 13 O2(g) → 8 CO2(g) + 10 H2O(l) 

Na reação de 250 g de butano, o dióxido de carbono foi armazenado num recipiente de 400 L, de capacidade 

fixa, e à temperatura de 16 ºC. 

4.1. Considere que todos os gases se comportam como gases ideais. Determine a que pressão se encontra 

o dióxido de carbono nesse recipiente. Apresente todas as etapas de resolução. 

4.2. Indique, justificando a sua resposta, que alteração se pode prever na pressão do dióxido de carbono 

armazenado se ocorrer diminuição da temperatura. 

5. Na figura estão representados dois recipientes, A e B, de igual capacidade, que contêm amostras de dois 

gases diferentes, à mesma pressão e à mesma temperatura. O recipiente A contém 0,020 mol de metano, 

e o recipiente B contém 0,52 g de um gás X. 

 

Considere que o metano e o gás X se comportam como gases ideais. Selecione, de entre as alternativas de 

(A) a (D), a que pode corresponder ao gás X encerrado no recipiente B. 

(A) C2H6(g) 

(B) O2(g) 

(C) C2H2(g) 

(D) CO2(g) 
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Soluções 

1.1. Hibridação sp3  

1.2.  

 O carbono tem hibridação sp3 logo fará a ligação com 4 orbitais hibridas sp3 e os hidrogénios com 

as quatro orbitais atómicas s. 

 Dá-se a coalescência de cada orbital sp3 do carbono com uma orbital 1s de um átomo de hidrogénio, 

sendo esta uma coalescência topo a topo formando quatro ligações sigma. 

1.3. Hibridação sp2, sp, sp2 respetivamente 

1.4.  

(A) Falsa 

(B) Verdadeira 

(C) Falsa 

(D) Falsa 

(E) Falsa 

2. Em síntese: Molécula de hidrogénio tem OL = 1 logo estável, Ião He2
+ tem OL = 0,5 logo menos estável, 

Molécula He2 tem OL = 0 logo pouco estável 

3.1.  

 O hidrogénio e o biodiesel são menos poluentes que os combustíveis fósseis. 

 Estes combustíveis alternativos são renováveis. 

 OU outras consideradas corretas. 

3.2.1. Os zeólitos são os catalisadores da reação. 

3.2.2. A ligação sigma é efetuada entre orbitais hibridas sp2 dos carbonos. A ligação pi é efetuada entre 

duas orbitais atómicas p 

4.1.  

 Cálculo do número de moles de butano 250/58=4,3 mol 

 Cálculo do número de moles de dióxido de carbono: 17,2 mol 

 Cálculo da pressão pela lei dos gases: 1,02 atm 

4.2.  

 Mantendo o volume a mesma quantidade de dióxido de carbono se sofrer uma diminuição da 

temperatura vai diminuir a sua pressão. 

 Pela lei de Charles Gay-Lussac a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. 

5. Opção C 

 

Bom trabalho jovens cientistas! 


