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1. Os componentes principais dos óleos vegetais são os triglicerídeos, que possuem a seguinte 
fórmula genérica: 

 
 
Nessa fórmula, os grupos R, R' e R" representam longas cadeias de carbono, com ou sem 
ligações duplas. 
A partir dos óleos vegetais, pode-se preparar sabão ou biodiesel, por hidrólise alcalina ou 
transesterificação, respectivamente. Para preparar sabão, tratam-se os triglicerídeos com 
hidróxido de sódio aquoso e, para preparar biodiesel, com metanol ou etanol. 
a) Escreva a equação química que representa a transformação de triglicerídeos em sabão. 
b) Escreva uma equação química que representa a transformação de triglicerídeos em biodiesel. 
 
 
2. Monóxido de carbono é um gás inodoro, incolor e muito tóxico. Um método para determinar sua 
concentração no ar consiste em fazê-Io reagir, completamente, com pentóxido de di-iodo, a 
temperaturas entre 160ºC e 180ºC. Nesse processo, o monóxido de carbono é oxidado, 
formando-se também uma substância simples. Medindo-se a massa dessa substância simples, é 
possível calcular a concentração de monóxido de carbono no ar.   
a) Escreva a equação química balanceada da reação entre pentóxido de di-iodo e monóxido de 
carbono. O pentóxido de di-iodo é um sólido que absorve água rapidamente, em condições 
ambientes, transformando-se num ácido monoprótico. 
b) Escreva a equação química balanceada da reação entre pentóxido de di-iodo e água. 
Se o ácido monoprótico mencionado for aquecido a temperaturas acima de 200ºC, sofrerá 
decomposição, regenerando o pentóxido de di-iodo e a água. 
c) Determine a porcentagem da massa inicial desse ácido que se transforma em água por 
aquecimento acima de 200ºC. Mostre os cálculos. 
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3. Maçaricos são queimadores de gás utilizados para produzir chamas de elevadas temperaturas, 
como as requeridas para soldar metais. Um gás combustível, muito utilizado em maçaricos, é o 
acetileno, C2H2, sendo que a sua combustão pode ser promovida com ar atmosférico ou com 
oxigênio puro. 
a) Escreva a equação química balanceada da combustão completa do acetileno com oxigênio 
puro. 
b) Em uma oficina de solda, existem dois cilindros idênticos, um deles contendo oxigênio puro 
(cilindro A) e o outro, ar atmosférico (cilindro B). Sabendo que, no interior dos dois cilindros, as 
condições de pressão e temperatura são as mesmas, qual dos dois cilindros contém a maior 
massa gasosa? Explique. 
c) A temperatura da chama do maçarico é maior quando se utiliza a mistura de oxigênio e 
acetileno do que quando se usa a mistura de ar atmosférico e acetileno, mesmo estando os 
reagentes em proporção estequiométrica nos dois casos. Considerando as substâncias gasosas 
que recebem o calor liberado na combustão, em cada caso, explique essa diferença de 
temperatura.  
 

 

 


