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A importância do amoníaco para os seres vivos
Todos os seres vivos necessitam de azoto para viver pois este entra na constituição de muitas substâncias
necessárias à vida. A atmosfera é rica em azoto, contendo cerca de 78% deste elemento na troposfera.
A quantidade de azoto existente na atmosfera tem-se mantido praticamente constante, o que significa que os
processos de produção e de remoção de azoto da atmosfera se equilibram (ciclo do azoto).
O ciclo do azoto pressupõe que os animais obtenham este elemento através da ingestão de proteínas, quer animais
quer vegetais.
Apesar de o azoto ser o principal constituinte da atmosfera terrestre, o seu fornecimento às plantas apresenta
algumas dificuldades. Poucos organismos são capazes de utilizar o azoto molecular (N2), pois as respectivas
moléculas são muito estáveis. Na molécula, os átomos de azoto estão ligados por uma ligação tripla muito forte,
com uma elevada energia de ligação, sendo por isso muito difíceis de separar.
Não sendo o azoto molecular directamente utilizável pelas plantas, é necessária a sua conversão numa forma
biologicamente utilizável, como os iões nitrato (NO3-) e o amoníaco (NH3).
A esta transformação do azoto em compostos azotados biologicamente utilizáveis chama-se fixação do azoto.
Na Natureza, a fixação do azoto é feita através de reacções químicas que ocorrem durante as descargas eléctricas
na atmosfera (N2+O2
2NO). Esta fixação de azoto é também feita por algumas bactérias existentes nos solos e
contidas nas raízes de certas plantas, como a soja, a luzerna e o trevo.
Os agricultores enriquecem o solo com o azoto sob a forma de nitrato de amónio, ureia ou amoníaco.
Até ao princípio do século os adubos azotados necessários à agricultura eram naturais, como o nitrato-do-chile
(nitrato de sódio), o guano (excremento de aves marinhas rico em compostos de azoto).
O aumento da população mundial exigia cada vez maiores quantidades de alimentos, sendo, assim, preciso
maiores e melhores produções agrícolas sendo necessário cada vez maiores quantidades de adubos azotados, o
que teve como consequência que as reservas naturais de adubos azotados se esgotassem rapidamente.
Os químicos procuraram encontrar uma maneira económica de converter o azoto atmosférico em compostos
azotados que pudessem ser utilizados como fertilizantes agrícolas. O obstáculo maior era a baixa reactividade do
azoto.
No entanto em 1912, Fritz Haber descobriu o processo artificial de fixação do azoto atmosférico, produzindo
amoníaco a partir de azoto e hidrogénio gasosos:
N2(g) + 3 H2(g)
2NH3(g)
A reacção foi convertida em processo industrial por Karl Bosch, este engenheiro químico conseguiu equipamento
especialmente resistente para desenvolver métodos químicos a altas pressões, e utilizou catalizadores ficando o
processo de síntese do amoníaco conhecido por processo de Haber-Bosch.
Esta reacção é muito incompleta e para ter um rendimento apreciável tem que ser realizada a pressão e
temperatura elevada.
1.Em que consiste a fixação do azoto?
2. Quais as fontes naturais de produção de azoto utilizadas palas plantas?
3.A energia de ligação do azoto é de 946kJ/mol. Determine a energia necessária para dissociar 200 kg de azoto
molecular.
4. Comente a afirmação” Industrialmente utiliza-se o processo de Haber na produção de amoníaco”.
Aplicações do amoníaco
O amoníaco é a matéria-prima para o fabrico de ácido nítrico, sais de amónio e ureia, utilizados na preparação de
adubos azotados e de muitas outras substâncias, como o nylon, polímeros acrílicos, explosivos, corantes e muitos
outros produtos da vida moderna.
A aplicação mais importante do amoníaco (cerca de 80%) é a produção de compostos utilizados em adubos
azotados, como a ureia, CO(NH2)2 o hidrogenofosfato de amónio, (NH4)2HPO4, o sulfato de amónio, (NH4)2SO4,
e o nitrato de amónio, NH4NO3.
Também se utiliza na agricultura no estado líquido, sendo lançado directamente para o solo em dispositivos
especiais.
No passado utilizou-se muito como líquido de refrigeração em máquinas frigoríficas, pois é muito volátil e pode
facilmente ser liquefeito.
A elevada energia de vaporização do amoníaco é a causa do grande arrefecimento provocado quando, nas
máquinas frigoríficas, se dá a sua vaporização.

O amoníaco foi substituído em grande parte pelos CFC, mas actualmente, devido à destruição do ozono
estratosférico, os fabricantes de amoníaco procuram implementar novamente a sua utilização nos frigoríficos
dadas as restrições de utilização aos CFC, no entanto a capacidade de dissolução na água e a sua tendência para se
libertar como gás fazem dele um problema ambiental, além dos riscos directos na saúde quando o seu vapor é
inalado ou em solução líquida quando entra em contacto com a pele ou é ingerido.
Além destas utilizações, o amoníaco aplica-se no fabrico de compostos orgânicos, usados na produção de
polímeros (como as poliamidas ou nylons), de explosivos com a trinitroglicerina (TNT) e outros, de corantes
azóicos (alaranjado de metilo, vermelho-do-congo e muitos outros), de detergentes (tensioactivos catiónicos
usados nos amaciadores de roupa).
1.Cite algumas das aplicações do amoníaco.
2.A que propriedade do amoníaco se deve a sua utilização como refrigerante em muitas indústrias alimentares.
As matérias primas para a produção do amoníaco no laboratório
No laboratório o amoníaco obtém-se utilizando:
- um sal de amónio (como NH4NO3) e uma base forte (como NaOH).
-cloreto de amónio (NH4Cl) e óxido de cálcio, designado por cal viva (CaO).
1. Escreva as equações químicas referentes à preparação laboratorial do amoníaco, usando:
1.1. Nitrato de amónio e hidróxido de sódio.
1.2. Cloreto de amónio e óxido de cálcio.
As matérias primas para a produção do amoníaco a nível industrial
Obtenção do hidrogénio
Existe pouco hidrogénio livre na Terra pois as moléculas deste composto são muito leves escapando com elevada
velocidade à gravidade terrestre.
O hidrogénio pode ser obtido através da reacção entre o gás natural (CH4), ou da nafta (mistura de
hidrocarbonetos extraídos do petróleo e com cadeia carbonada de C5 a C7) , ou do carvão com o vapor de água.
Este processo realiza-se em duas fases.
Consideremos a produção do hidrogénio a partir do gás natural:
Na primeira fase, o gás natural é exposto a vapor de água a altas temperaturas, originando monóxido de carbono e
hidrogénio de acordo com a equação química:
CH4 (g) + H2O (g)
CO (g) + 3 H2 (g)
Numa segunda etapa, o monóxido de carbono reage com o vapor de água, originando dióxido de carbono e
hidrogénio:
CO (g) + H2O (g)
CO2 (g) + H2 (g)
Do ponto de vista ambiental, este processo de obtenção do hidrogénio não é considerado sustentável devido às
emissões de dióxido de carbono que origina e que contribuem para o efeito de estufa.
Os processos de obtenção de hidrogénio atrás referidos têm o inconveniente de utilizar fontes de energia não
renováveis.
A produção de hidrogénio a partir de fontes de energia renováveis será um passo importante para a resolução de
problemas energéticos e ambientais.
1.O azoto é extraído directamente do ar, mas o hidrogénio é obtido a partir de outras fontes. Procure explicar
porquê.
2. Identifique as principais fontes de produção de hidrogénio.
3. Sendo a água muito abundante na Natureza, refira qual a principal razão de não se utilizar industrialmente a sua
electrólise na produção de hidrogénio.
4. Identifique o outro produto que se obtém a partir da electrólise da água.
Obtenção de azoto
O ar é a principal fonte de azoto.
No processo de Haber utiliza-se o azoto directamente do ar.
No processo industrial utiliza-se a destilação fraccionada do ar líquido para obter o azoto.
Neste processo o ar é liquefeito e os respectivos componentes são separados por destilação fraccionada. O azoto é
o primeiro componente a ser separado, visto ser o mais volátil; como resíduo sobra um líquido essencialmente
constituído por oxigénio, com um pequeno teor de gases nobres (sobretudo árgon).

