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Química ambiental 

Exercícios

1. (Enem 2014)  O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado — apenas

pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os

aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem

créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de

Kyoto.

Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o

a) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.

b) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica.

c) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias.

d) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria

orgânica.

e) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de

comida.

2. (Enem 2013)  Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é

um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades

humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases,

dependendo do manejo da matéria orgânica do solo.
ROSA, A. H.; COELHO, J. C. R. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola. São Paulo, n. 5, nov. 2003 (adaptado). 

De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? 

a) Evitando a rotação de culturas.

b) Liberando o CO2 presente no solo.

c) Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo.

d) Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo.

e) Atenuando a concentração de resíduos vegetais do solo.



               2 

Química 

3. (Enem 2014)  A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode provocar depleção

de ozônio 3(O )  na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação

ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na camada de ozônio, é

ilustrado simplificadamente na figura.

Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da 

a) clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies radicalares.

b) produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro.

c) oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro.

d) reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de cloro.

e) reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio por átomos de cloro.

4. (Enem 2012)  O rótulo de um desodorante aerossol informa ao consumidor que o produto possui em

sua composição os gases isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa

informação, o rótulo traz, ainda, a inscrição “Não tem CFC”. As reações a seguir, que ocorrem na

estratosfera, justificam a não utilização de CFC (clorofluorcarbono ou Freon) nesse desodorante:

UV
2 2 2

3 2

I. CF C CF C •  C •

II. C •  O O C O •

⎯⎯⎯→ +

+ ⎯⎯→ +

A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio (O3) baseia-se na sua principal função: 

proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da 

radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração 

de ultravioleta que é prejudicial à vida. 

A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano neste aerossol é  

a) substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes em aerossóis.

b) servir como propelentes, pois, como são muito reativos, capturam o Freon existente livre na

atmosfera, impedindo a destruição do ozônio.

c) reagir com o ar, pois se decompõem espontaneamente em dióxido de carbono (CO2) e água (H2O),

que não atacam o ozônio.

d) impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a

radiação UV, liberando hidrogênio (H2), que reage com o oxigênio do ar (O2), formando água (H2O).

e) destruir o CFC, pois reagem com a radiação UV, liberando carbono (C), que reage com o oxigênio

do ar (O2), formando dióxido de carbono (CO2), que é inofensivo para a camada de ozônio.
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5. (Enem 2012)  Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como

encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos

pode ser a incineração. Nesse processo libera-se ( )HC g ,  cloreto de hidrogênio, dentre outras

substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente.

Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases

provenientes da incineração em

a) água dura.

b) água de cal.

c) água salobra.

d) água destilada.

e) água desmineralizada.

6. (Enem 2011)  Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta

vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte

da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão

de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no

texto, é

a) aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica.

b) fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar.

c) aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo.

d) fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado.

e) diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica.

7. (Enem 2010)  O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com o seu chorume

(líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos) foi recuperado, transformando-se em

um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e propor cionando

condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam.
Revista Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas de Saúde Ano 1, n.o 4, dez. 2000 (adaptado) 

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão, em relação às 

problemáticas abordadas no texto?  

a) O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas.

b) O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele, colocada cal virgem.

c) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume canalizado para ser tratado e neutralizado.

d) O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume.

e) O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de

resíduos.
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8. (Enem 2010)  As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO2, o

principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis

queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas

cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a

retenção de calor, formando o que se conhece por “ilhas de calor”. Tal fenômeno ocorre porque esses

materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica.

Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das “ilhas de calor”, espera-se que o

consumo de energia elétrica

a) diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas.

b) aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa.

c) diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias.

d) aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências.

e) diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada.

9. (Enem 2009)  A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), que somam

cerca de 99 %, e por gases traços, entre eles o gás carbônico (CO2), vapor de água (H2O), metano (CH4),

ozônio (O3) e o óxido nitroso (N2O), que compõem o restante 1 % do ar que respiramos.

Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos três átomos, conseguem absorver o calor

irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é

chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial (século XIX), a concentração de gases

traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no

aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente

envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento.

BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e comunidades. A.G. Moreira & S. 

Schwartzman. As mudanças climáticas globais e os ecossistemas brasileiros. Brasília: Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia, 2000 (adaptado). 

Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é 

a) reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela

industrialização refrigerada.

b) promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à

produção de CH4.

c) reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em absorver o CO2 da

atmosfera.

d) aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver grande quantidade

de calor.

e) remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter

calor.
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10. (Enem 2009)  O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais

a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos

entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis,

por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da

substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis.

A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca

a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra.

b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores.

c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal.

d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera.

e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos.
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Gabarito 

1. D
[Resposta do ponto de vista da disciplina Biologia]

A fonte de energia subutilizada nos aterros sanitários é o gás metano 4(CH )  produzido pela atividade

decompositora de bactérias anaeróbicas.

[Resposta do ponto de vista da disciplina Química]

Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o gás metano 4(CH ),  menor hidrocarboneto

existente, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.

2. C
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química]

No processo de fotossíntese o 2CO  é utilizado como reagente (“sequestrado”) e ocorre a formação de

matéria orgânica, ou seja, aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo. Este processo permite

diminuir a quantidade de gás carbônico na atmosfera.

luz
2 2 6 12 6 2clorofila

"sequestrado"

6 CO (g)  + 6H O( ) + calor  C H O (aq) + 6O (g)⎯⎯⎯⎯→

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 

A fotossíntese, realizada pelas plantas, algas e certas bactérias, remove o CO2 da atmosfera, 

contribuindo para a fixação do carbono na forma de compostos orgânicos.   

3. B
Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da produção de

oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro.

C• 3O C O+ → • 2O

C O

+

• 2O O C+ → + •
Global

3 2O O 2O+ ⎯⎯⎯→

4. A
A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano (moléculas apolares e pouco reativas)

neste aerossol é substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes em

aerossóis.

5. B
Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases

provenientes da incineração em água de cal, para que ocorra a neutralização do ( )HC g :  

2 2 2

Água de cal

Ca(OH) (aq) 2HC (g) 2H O( ) CaC (aq)+ → +
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6. B
A incineração do lixo pode gerar uma série de óxidos na atmosfera. O uso de filtros nas chaminés dos

incineradores pode reter estes poluentes.

7. C
Num aterro sanitário o chorume é tratado e não contamina o solo. Além disso, o lixo é coberto por

camadas de terra o que evita o contato direto do lixo com animais, chuva, etc..

8. D
Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das “ilhas de calor” (ocorrendo elevação

da temperatura), espera-se que o consumo de energia elétrica aumente devido à necessidade de maior

refrigeração de indústrias e residências.

9. C

Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é reduzir o desmatamento,

mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Este processo também

é conhecido como fotossíntese e neste caso se levaria em consideração apenas a vegetação terrestre.

10. D

A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca aumento na quantidade

de carbono presente na atmosfera.
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