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UNICAMP 2013 (Questão 5 a 8) 
 
1. (Questão 5) Na reciclagem de embalagens de alumínio, usam-se apenas 5% da energia 
despendida na sua fabricação a partir do minério de bauxita. No entanto, não se deve esquecer a 
enorme quantidade de energia envolvida nessa fabricação (3,6x106 joules por latinha), além do 
fato de que a bauxita contém (em média) 55% de óxido de alumínio (alumina) e 45% de resíduos 
sólidos. 
a) Considerando que em 2010 o Brasil produziu 32x106 toneladas de alumínio metálico a partir da 
bauxita, calcule quantas toneladas de resíduos sólidos foram geradas nesse período por essa 
atividade. 
b) Calcule o número de banhos que poderiam ser tomados com a energia necessária para 
produzir apenas uma latinha de alumínio, estimando em 10 minutos o tempo de duração do 
banho, em um chuveiro cuja potência é de 3.000W. Dado: W = J s-1. 
 
 
2. (Questão 6) Um efluente industrial contaminado por Cr6+ recebe um tratamento químico que 
consiste na sua acidificação e na adição de ferro metálico. O ferro metálico e o ácido reagem 
entre si, dando origem ao íon Fe2+. Este, por sua vez, reage com o Cr6+, levando à formação dos 
íons Fe3+ e Cr3+. Depois desse passo do tratamento, o pH do efluente é aumentado por adição de 
uma base, o que leva à formação dos correspondentes hidróxidos pouco solúveis dos íons 
metálicos presentes. Os hidróxidos sólidos formados podem, assim, ser removidos da água.  
a) Em relação ao tratamento químico completo do efluente industrial acima descrito, dê um 
exemplo de reação em que não houve transferência de elétrons e um exemplo de reação em que 
houve transferência de elétrons. 
b) O resíduo sólido obtido ao final do processo de tratamento químico pode ser separado da água 
por decantação ou por filtração. Desenhe dois esquemas para representar essas técnicas, 
incluindo possíveis legendas. 
 
 
3. (Questão 7) “Pegada de carbono”, do Inglês carbon footprint, é a massa de gases do efeito 
estufa emitida por uma determinada atividade. Ela pode ser calculada para uma pessoa, uma 
fábrica, um país ou qualquer dispositivo, considerando-se qualquer intervalo de tempo. Esse 
cálculo, no entanto, é bem complexo e requer informações muito detalhadas. Por isso, no lugar da 
pegada de carbono, utiliza-se o fator de emissão de CO2, que é definido como a massa emitida de 
CO2 por atividade. Uma pessoa, por exemplo, tem um fator de emissão de cerca de 800 gramas 
de CO2 por dia, catabolizando açúcar (CH2O)n e gordura (CH2)n. 
a) Tomando por base os dois “combustíveis humanos” citados (açúcar e gordura), qual deles teria 
maior fator de emissão de CO2, considerando-se uma mesma massa consumida? Justifique. 
b) Uma pessoa utiliza diariamente, em média, 150 gramas de gás butano (C4H10) cozinhando 
alimentos. O fator de emissão de CO2 relativo a esse cozimento é maior, menor ou igual ao da 
catabolização diária do ser humano indicada no texto? Justifique. 
 
 
4. (Questão 8) A maturação e o amaciamento da carne bovina podem ser conseguidos pela 
adição de uma solução de cloreto de cálcio di-hidratado na concentração de 0,18 mol por litro. 
Obtém-se um melhor resultado injetando-se 50 mililitros dessa solução em 1 quilograma de carne. 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Provas de Vestibular 
 

UNICAMP 2013 
Química 

Professor: Allan Rodrigues 

 Concentrações mais elevadas de cloreto de cálcio interferem no sabor e na textura da carne, 
comprometendo sua qualidade. 
a) Considerando o enunciado acima, que massa de cloreto de cálcio di-hidratado seria necessária 
para se obter o melhor resultado da maturação de 1 kg de carne bovina? 
b) Sabendo-se que o íon cálcio é quem ativa o sistema enzimático responsável pelo amaciamento 
da carne, caso o cloreto de cálcio di-hidratado fosse substituído por cloreto de cálcio anidro, na 
mesma concentração (mol/L), o resultado obtido no processo seria o mesmo? Responda sim ou 
não e justifique sua resposta levando em conta apenas o aspecto estequiométrico dessa 
substituição.   
 
 

 


