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Ficha de Trabalho 6  
2.3. Transformações químicas 

1. O diagrama ao lado mostra as diferenças de energia apresentadas pelos 

reagentes, produtos e átomos isolados numa reação química. 

 

1.1. Conclua, com base no gráfico, que a rutura de ligações é um processo 

endoenergético, enquanto a formação de ligações nos produtos é um processo 

exoenergético. 

1.2. Classifique a reação química sob o ponto de vista energético. 

2. Considere o esboço do gráfico que representa a energia dos reagentes e dos 

produtos para uma reação química.  

2.1. Com base no gráfico, compare os valores absolutos da energia absorvida na 

rutura de ligações químicas nos reagentes com a energia que é libertada na 

formação das ligações químicas nos produtos. 

2.2. A reação química apresentada é endotérmica ou exotérmica? Justifique. 

3. O amoníaco é um composto essencial na produção de fertilizantes azotados. De acordo com o processo 

de Haber, o amoníaco pode ser obtido da reação entre o nitrogénio e o hidrogénio de acordo com a equação: 

N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g) 

3.1. Represente as fórmulas de estrutura de Lewis das moléculas que constituem o sistema. 

3.2. Consultando a tabela I, compare a energia absorvida na rutura de ligações nos reagentes com a que é 

libertada na formação das ligações nos produtos.  

 

3.3. Determine a variação de entalpia e indique se a reação de síntese do amoníaco será endotérmica ou 

exotérmica. 
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4. O oxigénio molecular nem sempre foi um componente maioritário na atmosfera terrestre aliás, no início 

da formação da Terra era mesmo praticamente inexistente. Além da fotossíntese, a fotodecomposição do 

vapor de água contribuiu para o aumento da concentração deste componente na atmosfera num processo 

que pode ser representado pela seguinte equação termoquímica: 

 

4.1. Classifique em termos energéticos a reação. 

4.2. De acordo com o DH podemos afirmar que a energia dos reagentes é ____ à energia dos produtos da 

reação e que a rutura das ligações químicas nos reagentes envolve uma energia ____, em valor absoluto, 

à energia libertada na formação das ligações químicas nos produtos da reação. 

(A) inferior…inferior         

(B) inferior…superior 

(C) superior…superior     

(D) superior…inferior 

5. Com base no valor da variação da entalpia da reação e sabendo que as energias das ligações O–H e H–

H são, respetivamente, 463 e 436 kJ mol–1, determine a energia da ligação na molécula de oxigénio. 

6. As equações químicas que se seguem traduzem duas reações que podem ocorrer por ação da luz. 

 

6.1. Como se designam as reações químicas que se desencadeiam por ação da luz? 

6.2. Classifique cada uma das reações tendo em conta o processo ocorrido em cada situação. 

6.3. Qual dos processos terá envolvido mais energia? Justifique. 

7. Os óxidos de nitrogénio são libertados diretamente para a atmosfera sendo, portanto, considerados 

poluentes primários. Por ação da luz, o dióxido de nitrogénio pode sofrer uma reação química traduzida pela 

equação química que se segue: 

 

7.1. Que tipo de reação química a luz desencadeou na molécula de NO2? 

7.2. Sujeito a uma radiação suficientemente energética o radical oxigénio (O•) pode sofrer uma ionização. 

Escreva a equação química que traduz essa reação. 

7.3. O que caracteriza o radical oxigénio? 

8. O radical hidroxilo (OH•) assume um papel importante na atmosfera pois intervém em inúmeras reações 

químicas que iniciam processos de eliminação de diversos poluentes. Este radical pode ser formado, por 

exemplo, através da interação da luz com a água (H2O) ou com o ácido nitroso (HNO2) por dissociação. A 

energia mínima da radiação absorvida em cada processo é, respetivamente, 502 kJ mol-1 e 206 kJ mol-1. 

8.1. Escreva as equações termoquímicas que traduzem as interações referidas. 

8.2. Com base na energia mínima necessária para provocar a fotodissociação das moléculas de água e de 

ácido nitroso, preveja qual das duas ligações dissociadas é a mais forte. 
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9. Os dióxidos de carbono e de nitrogénio são dois poluentes primários encontrados na atmosfera. As 

equações termoquímicas que se seguem traduzem possíveis reações destas espécies químicas por ação 

da luz. 

 

9.1. Que tipo de reação química a luz desencadeou nas moléculas referidas? 

9.2. Atendendo aos valores das variações de entalpia das reações, compare a força das duas ligações 

dissociadas. 

9.3. Apresente os valores das variações de entalpia em joule por molécula. 

9.4. É possível desencadear estas reações com luz visível? Justifique. 

10. O clorometano é um gás pouco reativo que resulta de fenómenos que ocorrem naturalmente nas 

florestas e nos oceanos. Quando estas moléculas atingem a estratosfera podem reagir de acordo  com a 

equação química que se segue: 

 

10.1. Classifique a reação tendo em conta o processo que a desencadeou. 

10.2. O radical cloro que é formado nesta reação pode contribuir para a diminuição da camada de ozono. 

Escreva as equações químicas que traduzem a reação deste radical com o ozono. 

10.3. Porque se diz que o radical funciona como catalisador neste processo? 

11. Atingindo a pele humana, os raios UV penetram profundamente e desencadeiam reações imediatas 

como queimaduras solares e alergias. O efeito acumulativo desta radiação acelera o envelhecimento 

cutâneo e causa alterações celulares que podem conduzir ao aparecimento de cancro da pele. A camada 

de ozono funciona como filtro solar 1de radiações UVB e UVC. 

11.1. Escreva as equações químicas que traduzem as reações que fazem do ozono um filtro solar de 

radiações UV. 

11.2. Não obstante o que é referido no texto, o ozono atmosférico também pode ser considerado poluente. 

Explique este facto. 

Soluções 

1.1. Uma vez que a energia dos átomos separados é superior à energia dos reagentes, para que os átomos se separem 

terá de ser fornecida energia aos reagentes. Como o processo envolve absorção de energia é considerado 

endoenergético. Por outro lado, os produtos apresentam menor energia do que os átomos isolados, logo o processo 

de formação dos produtos implica libertação de energia daí a designação de exoenergético. 

1.2. Como no balanço energético existe absorção de energia, uma vez que a energia dos produtos é superior à energia 

dos reagentes, a reação química é endotérmica. 

2.1. Como a energia dos reagentes é superior à energia dos produtos será necessário fornecer menos energia para a 

quebra das ligações nos reagentes do que a que será libertada (em valor absoluto) na formação dos produtos. 

2.2. A reação química será exotérmica pois irá libertar energia uma vez que a energia libertada (em valor absoluto) na 

formação de produtos é superior à absorvida para a quebra de ligações nos reagentes. 
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3.2. A energia absorvida na rutura de ligações nos reagentes será: 

 

E a energia libertada na formação de ligações nos produtos: 

 

A energia absorvida na rutura de ligações nos reagentes é inferior, em valor absoluto, à energia libertada na formação 

das ligações nos produtos. 

3.3. H  2254  2334  80 kJ  A variação de entalpia é negativa logo a reação de síntese do amoníaco é exotérmica. 

4.1. Como a variação de entalpia é positiva a reação é endotérmica. 

4.2. Opção (B) 

5. A variação de entalpia para esta reação é obtida pela expressão: 

 

6.1. As reações químicas que se desencadeiam por ação da luz são designadas reações fotoquímicas. 

6.3. De uma maneira geral, os processos de ionização requerem mais energia do que as dissociações. Então é de 

prever que a fotoionização do radical nitrogénio envolva mais energia do que a fotodissociação do peróxido de 

hidrogénio. 

7.1. Desencadeou uma reação fotoquímica designada fotodissociação. 

7.3. O radical oxigénio é caracterizado por apresentar dois eletrões desemparelhados, o que o torna uma espécie muito 

reativa. 

8.1. Quanto maior a energia necessária à dissociação da ligação mais forte é a ligação. A ligação HO–H da molécula 

de água é mais forte do que a ligação HO–NO na molécula de ácido nitroso. 

9.1. Desencadeou reações fotoquímicas designadas fotodissociações. 

9.2. Uma vez que a variação de entalpia é positiva ambas absorveram radiação para reagirem. No entanto o dióxido 

de carbono necessitou de mais energia para o processo de dissociação, o que faz com que a ligação OC-O da molécula 

de CO2 seja mais forte do que a ligação ON-O da molécula NO2. 

9.4. A radiação visível compreende valores de energia aproximadamente entre 2,7  1019 J e 5,0  1019 J, ou seja 

inferiores aos valores necessários para desencadear estas reações logo, a luz visível não possibilita a realização destas 

dissociações. Teria de incidir radiação UV ou superior. 

10. O radical promove a decomposição do ozono pois proporciona um mecanismo alternativo de decomposição dessas 

moléculas que acelera o processo. 

11.1. A camada de ozono funciona como filtro solar de radiação UVB e eventualmente das radiações UVC que não são 

absorvidas pelo oxigénio na mesosfera. As reações responsáveis pelo fenómeno referido são a fotodissociação do 

oxigénio no processo de formação de ozono e a fotodissociação do ozono durante a sua decomposição. 

11.2. Apesar do ozono estratosférico ter um efeito de filtro solar tão importante para a vida na Terra, existe também 

ozono na troposfera que pode causar problemas respiratórios e irritação ocular, ter um efeito corrosivo em diversos 

materiais e contribuir para a formação do nevoeiro fotoquímico. Estes factos fazem do ozono troposférico um poluente. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 


