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Leia o texto a seguir: 

A Química Ambiental e os Combustíveis 
 

A Química Ambiental estuda os processos químicos, como as reações, que ocorrem na natureza, sejam elas 
naturais ou não, que implica a vida humana e de todo o planeta. Sendo assim, todas as mudanças que 
acontecem e que geram de alguma maneira prejuízo ao meio ambiente são alvo de estudo da Química 
Ambiental. 

A população terrestre, juntamente com o crescimento tecnológico e das práticas humanas, gerou um 
aumento nas transformações químicas ambientais. Essas transformações muitas vezes ameaçam o meio 
ambiente e a vida de diversos animais. 

No Brasil, há o despejo inadequado de resíduos sólidos, líquidos e gasosos que acabam sendo depositados 
nos solos, nas águas e na atmosfera. Essas atividades são geradas não só por grandes indústrias ou fábricas, 
mas também em lares, por isso algumas campanhas de conscientização aumentaram para conscientizar a 
população dos malefícios e danos que essas práticas inadequadas causam.  

Apesar de toda a preocupação com o meio ambiente existem vários combustíveis que foram desenvolvidos 
através de novas tecnologias que buscam aumentar o conforto das varias atividades do nosso dia-a-dia. 

O combustível é caracterizado por ser qualquer substância que, ao reagir com o oxigênio, produz calor, 
gases ou chamas. A energia liberada durante esse processo é de fundamental importância para as atividades 
humanas e, principalmente, para a produção industrial, pois grande parte das máquinas funciona a partir de 
energia combustível.  

Várias substâncias podem ser utilizadas na fabricação de combustível, sendo os de origem fóssil os mais 
populares (petróleo, carvão e gás natural). Porém, a necessidade de desenvolver alternativas que possam 
substituir, gradativamente, os combustíveis de origem fóssil, impulsionou as pesquisas para a obtenção de 
biocombustível. 

A cana-de-açúcar, os resíduos agropecuários, o dendê, plantas oleaginosas e a biomassa florestal são as 
principais matérias-primas na produção do biocombustível, que é um dos menos agressivos ao meio ambiente, 
pois a emissão de gases poluentes é praticamente nula.  

O petróleo é um combustível fóssil composto principalmente por hidrocarbonetos e que, depois do processo 
de refinamento, dá origem a várias frações usadas em nosso cotidiano. O petróleo é um líquido viscoso, menos 
denso que a água e formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente 
hidrocarbonetos (compostos cujas moléculas são formadas somente por átomos de carbono e de 
hidrogênio) associados a pequenas quantidades de outras classes de compostos que contêm nitrogênio, 
oxigênio e enxofre. 

A teoria mais aceita para a formação do petróleo é a de que ele se originou de restos de seres vivos, 
animais e vegetais, ao longo de milhões de anos (estima-se que as reservas de petróleo tenham entre 10 e 500 
milhões de anos). Ocorreu que principalmente pequenos seres marinhos, como animais e vegetais unicelulares, 
acabaram se depositando no fundo de lagos e mares. Com o tempo, houve acumulação de sedimentos e essa 
matéria orgânica foi empurrada para partes ainda mais profundas, onde condições elevadíssimas de pressões e 
temperatura, bem como ausência de oxigênio, impediram que bactérias realizassem a decomposição rápida 
dessa matéria orgânica. Mas sob ação de bactérias anaeróbicas, ela decompôs-se ao longo de milhões de anos, 
gerando o petróleo.  

O petróleo fica armazenado no interior de poros ou espaços vazios de rochas impermeáveis (arenito), 
chamadas de rochas-reservatório. É daí que vem o nome petróleo, que significa óleo de pedra. Além disso, 
visto que são gerados pela decomposição de seres vivos, o petróleo, o gás natural e o carvão são denominados 
de combustíveis fósseis e são todos recursos esgotáveis, ou seja, não são renováveis. 
 
Responda: 
01. O Que estuda a Química Ambiental? 
 
02. Quais são as ameaças das práticas humanas ao meio ambiente? 
 
03. O que são combustíveis? 
 
04. Quais são os tipos de combustíveis? 
 
05. Quais são as várias substancias que podem ser utilizadas na fabricação de combustíveis? 
 
06. Quais são as principais matérias primas na produção do biocombustível? 
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07. O que é o petróleo? 
 
08. Qual é a teoria mais aceita para a origem do petróleo? 
 
09. Onde fica armazenado o petróleo? E qual a origem dessa palavra? 
 
10. O petróleo é um combustível renovável ou não renovável? Justifique. 

 
 


