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 UNESP 2014 (Questões 16, 17, 18) 
 
Leia o texto para responder às questões de números 16 e 17. 
 
A hidrazina, substância com fórmula molecular N2H4, é um líquido bastante reativo na forma pura. 
Na forma de seu monoidrato, N2H4· H2O, a hidrazina é bem menos reativa que na forma pura e, 
por isso, de manipulação mais fácil. Devido às suas propriedades físicas e químicas, além de sua 
utilização em vários processos industriais, a hidrazina também é utilizada como combustível de 
foguetes e naves espaciais, e em células de combustível. 
 
 
1. (Questão 16) A atuação da hidrazina como propelente de foguetes envolve a seguinte 
sequência de reações, iniciada com o emprego de um catalisador adequado, que rapidamente 
eleva a temperatura do sistema acima de 800ºC: 
 

 
 
Calcule a massa de H2 e o volume total dos gases formados, medido nas CNTP, gerados pela 
decomposição estequiométrica de 1,0 g de N2H4 (l). 
 
 
2. (Questão 17) Observe o esquema de uma célula de combustível de hidrazina 
monoidratada/oxigênio do ar em funcionamento, conectada a um circuito elétrico externo. No 
compartimento representado no lado esquerdo do esquema, é introduzido apenas o reagente  
N2H4· H2O, obtendo-se os produtos N2 (g) e H2 O(l) em sua saída. No compartimento 
representado no lado direito do esquema, são introduzidos os reagentes O2 (g) e H2 O(l), sendo 
H2O (l) consumido apenas parcialmente na semirreação, e seu excesso liberado inalterado na 
saída do compartimento. 
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 Escreva a equação química balanceada que representa a reação global que ocorre durante o 
funcionamento dessa célula de combustível e indique os estados de oxidação, nos reagentes e 
nos produtos, do elemento que é oxidado nesse processo. 
 
 
3. (Questão 18) Em sua edição de julho de 2013, a revista Pesquisa FAPESP, sob o título Voo 
Verde, anuncia que, até 2050, os motores de avião deverão reduzir em 50% a emissão de dióxido 
de carbono, em relação às emissões consideradas normais em 2005. Embora ainda em fase de 
pesquisa, um dos caminhos tecnológicos para se atingir essa meta envolve a produção de 
bioquerosene a partir de caldo de cana-de-açúcar, com a utilização de uma levedura 
geneticamente modificada. Essas leveduras modificadas atuam no processo de fermentação, 
mas, ao invés de etanol, produzem a molécula conhecida como farneseno, fórmula molecular 
C15H24, cuja fórmula estrutural é fornecida a seguir. 
 

 
 
Por hidrogenação total, o farneseno é transformado em farnesano, conhecido como 
bioquerosene. Nessa reação de hidrogenação, a cadeia carbônica original do farneseno é 
mantida. 
 
Represente a fórmula estrutural, escreva o nome oficial do farnesano (bioquerosene) e forneça a 
equação química balanceada que representa a reação para a combustão completa de 1 mol da 
substância. 
 
 
 


