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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 4 

Combustíveis, energia e ambiente 

 

Conteúdos e Metas 

 

Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e o gás natural  

 

 Compreender processos de obtenção de combustíveis e outros derivados do petróleo na indústria 

petrolífera e relacionar a estrutura de compostos orgânicos com algumas das suas propriedades físicas 

e químicas. 

 Do crude ao gás de petróleo liquefeito (GPL) e aos fuéis: destilação fracionada e cracking do petróleo 

o destilação fracionada do crude 

o cracking catalítico 

o alcanos, cicloalcanos, alcenos e alcinos: princípios de nomenclatura 

o álcoois e éteres: princípios de nomenclatura 

o benzeno e outros hidrocarbonetos aromáticos 

o isomeria: 

 de cadeia e de posição nos alcanos e nos álcoois 

 de grupo funcional entre álcoois e éteres 

 Destilação fracionada de uma mistura de três componentes 

 Os combustíveis gasosos, líquidos e sólidos 

o gases reais e gases ideais 

o equação dos gases ideais 

o forças intermoleculares e o estado físico das substâncias 

o propriedades físicas dos alcanos em função da cadeia carbonada 

 Produção de um biodiesel a partir de óleos alimentares queimados 

 

 Justificar a utilização da técnica de destilação fracionada para obter as principais frações do petróleo 

bruto. 

 Identificar, com base em informação selecionada, as principais frações obtidas na destilação fracionada 

do petróleo bruto com base no intervalo de temperatura de recolha e tamanho da cadeia carbonada, 

indicando as principais aplicações. 

 Associar o cracking do petróleo a reações em que moléculas grandes de hidrocarbonetos são 

transformadas em moléculas mais pequenas, por aquecimento e ação de catalisadores. 

 Associar as reações de isomerização à obtenção de hidrocarbonetos ramificados a partir de 

hidrocarbonetos lineares, por aquecimento e utilizando catalisadores. 

 Aplicar princípios de nomenclatura para atribuir nomes e escrever fórmulas de estrutura de alcanos, 

cicloalcanos, alcenos e alcinos. 

 Aplicar princípios de nomenclatura para atribuir nomes e escrever fórmulas de estrutura de álcoois e 

éteres. 

 Identificar isómeros como compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e diferem na fórmula 

de estrutura e, por essa razão, também nas propriedades físicas e químicas. 

  Identificar isomeria de cadeia, de posição e de grupo funcional. 

 Identificar hidrocarbonetos aromáticos. 
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 Verificar a existência, para algumas moléculas, de várias estruturas de Lewis que seguem a regra do 

octeto (híbridos de ressonância). 

 Interpretar os conceitos de ressonância e de deslocalização eletrónica com base nas estruturas de 

Kekulé para o benzeno. 

 Interpretar a igualdade dos comprimentos de ligação C–C, na molécula de benzeno, da ligação S–O, na 

molécula de dióxido de enxofre, e da ligação O–O, na molécula de ozono, com base em estruturas de 

ressonância. 

 Identificar a polaridade das moléculas com a existência de uma distribuição assimétrica de carga à qual 

se associa um dipolo elétrico. 

 Classificar moléculas de alcanos, alcenos, cicloalcanos, benzeno, álcoois e éteres quanto à polaridade. 

 Interpretar e aplicar a equação de estado dos gases ideais. 

 Indicar a unidade SI de pressão e outras unidades de uso corrente (torricelli, atmosfera e bar), efetuando 

conversões entre as mesmas. 

 Associar o conceito de gás ideal aos gases que obedecem à equação dos gases ideais (ou perfeitos) e 

de gás real aos gases que se afastam daquele comportamento, à medida que a pressão aumenta ou a 

temperatura diminui. 

  Relacionar a massa volúmica de um gás ideal com a pressão e com a temperatura, por aplicação da 

equação de estado de um gás ideal. 

  Indicar que, nos estados condensados da matéria (líquido e sólido), ao contrário do que acontece nos 

gases ideais, não se pode desprezar nem o tamanho das suas unidades estruturais nem as interações 

entre elas para determinar as suas propriedades. 

 Relacionar a variação de algumas propriedades físicas dos alcanos (estado físico, ponto de fusão e 

ponto de ebulição) com o tamanho e forma das respetivas moléculas e a intensidade das ligações 

intermoleculares que se estabelecem. 

 Relacionar propriedades de combustíveis (estado físico, ponto de ebulição e massa volúmica) com 

processos de transporte, armazenamento e utilização, incluindo medidas de segurança. 

 Discutir, com base em informação selecionada, o papel da investigação em Química na otimização da 

produção de combustíveis alternativos e na procura dos combustíveis do futuro. 

 

 

De onde vem a energia dos combustíveis 

 

 Ampliar conhecimentos sobre conversões e trocas de energia em reações químicas, em particular no 

caso dos combustíveis. 

 Energia, calor, entalpia e variação de entalpia 

o entalpia e variação de entalpia numa reação 

o variações de entalpia de reação: condições-padrão; entalpia-padrão 

o variações de entalpia associadas a diferentes tipos de reações 

o entalpia de uma reação a partir das entalpias de formação: Lei de Hess 

o energia dos combustíveis e a entalpia de combustão 

o teor de oxigénio na molécula de um combustível versus energia libertada na combustão 

 Determinação da entalpia de neutralização da reação  (NaOH(aq) HC (aq) l ) 

 Determinação da entalpia de combustão de diferentes álcoois 

 

 

 Identificar a entalpia como uma grandeza característica de cada estado de um sistema, concluindo que 

a sua variação é independente da forma como o sistema evolui entre dois estados. 

 Associar entalpia-padrão de reação à variação de entalpia numa reação que ocorre nas condições-

padrão. 

 Associar designações específicas para a entalpia-padrão quando associada a reações específicas: por 

exemplo, entalpia-padrão de formação, entalpia--padrão de combustão, entalpia-padrão de dissolução. 
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 Relacionar a entalpia-padrão de combustão com o poder energético dos combustíveis. 

 Determinar a entalpia-padrão de uma reação a partir das entalpias-padrão de formação dos reagentes 

e produtos da reação. 

 Determinar, aplicando a Lei de Hess, a entalpia-padrão de uma reação. 

 Interpretar o facto de, regra geral, combustíveis oxigenados como álcoois e éteres terem menor poder 

energético do que os combustíveis de hidrocarbonetos. 

 

Exercícios 

 

1. O petróleo é uma mistura complexa, maioritariamente de hidrocarbonetos, assim, após a entrada do 

petróleo bruto na refinaria, este é submetido a diversas técnicas de separação e processos químicos.  

1.1. Classifica como verdadeiras ou falsas as afirmações seguintes referentes à refinação do petróleo bruto: 

(A) No processo de refinação do petróleo, a instalação destiladora possui dois sectores de destilação 

diferentes: uma destilação a pressão normal e outra a pressão elevada. 

(B) As frações formadas por hidrocarbonetos com moléculas menores situam-se no topo da coluna. 

(C) Na base da coluna de destilação são recolhidos os compostos com menor ponto de ebulição. 

(D) A ordem das frações recolhidas na torre de fracionamento, da base para o topo, é alcatrão, fuelóleo, 

óleo lubrificante, gasóleo, querosene, nafta, gasolina e GPL. 

(E) Os zeólitos desempenham o papel de catalisadores no cracking do crude. 

 

1.2. Relativamente às jazidas de petróleo e de gás natural seleciona a opção correta relativamente à sua 

formação:  

(A) Formam-se sempre em sítios diferentes, embora existam jazidas onde se podem extrair os dois. 

(B) Formam-se juntos e sempre nas mesmas proporções. 

(C) Formam-se juntos, mas as proporções dependem da profundidade a que são produzidos. 

(D) Nunca são encontrados juntos. 

 

2. Os hidrocarbonetos: 

(A) São formados por carbono e hidrogénio, podendo ter, por vezes átomos de oxigénio. 

(B) São constituídos apenas por cadeias abertas. 

(C) Podem ser saturados ou insaturados de cadeia aberta ou fechada. 

(D) Podem ser saturados ou insaturados só de cadeia aberta. 

 

3. Indica o nome IUPAC dos seguintes compostos orgânicos: 

                                                

                                  

  

A B C 

D E F 
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4. Escreva a fórmula de estrutura dos seguintes compostos: 

 

5. Indica o nome IUPAC dos seguintes compostos orgânicos: 

 

6. Indica o nome IUPAC dos seguintes compostos orgânicos: 

 

G 
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7. Escreva a fórmula de estrutura dos seguintes compostos: 

 
 

8. Considere os seguintes hidrocarbonetos: 
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8.1. Atribua o nome IUPAC a cada um dos hidrocarbonetos. 

8.2. Numere as cadeias carbonadas dos hidrocarbonetos e indique quais os carbonos terciários (caso 

existam) para cada uma delas. 

8.3. Escreva a estrutura de um isómero de cadeia do hidrocarboneto C. Atribua-lhe o nome IUPAC. 

 

9. Considere a substância de fórmula molecular, C5H10. Escreva as fórmulas de estrutura e dê o respetivo 

nome IUPAC a 5 isómeros deste hidrocarboneto. 

 

10. Represente, corretamente, as fórmulas de estrutura dos seguintes compostos orgânicos: 

 

(A) 2-metilhex-3-eno; 

(B) 1,3,5-trimetilciclohexano; 

(C) 2,2,3-trifluor-3 metilbutano 

(D) Propano-1,2,3-triol 

(E) Buta-2,3-diona (EXTRA) 

 

11. Considere os seguintes compostos orgânicos: 

 

 
 

11.1. Identifique para cada um deles qual a respetiva função orgânica. 

11.2. Atribua o nome IUPAC a cada um deles. (EXTRA) 

11.3. Represente a fórmula de estrutura de um isómero de função para cada um dos compostos 

apresentados. Atribua o nome IUPAC a cada um dos isómeros. 

 

12. Considere os hidrocarbonetos representados pelas seguintes fórmulas de estrutura: (EXTRA) 

 
 

12.1. Escreva a fórmula molecular de cada um deles. 

12.2. Identifique o tipo de isomeria existente entre eles. 

12.3. Escreva o nome IUPAC de cada um deles. 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 

 


