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- O amoníaco, a saúde e o ambiente
. O amoníaco é um gás incolor, de cheiro característico e sufocante, muito solúvel na
água.
A solução aquosa de amoníaco designa-se por amónia.
- Riscos do amoníaco para a saúde e para o ambiente
O amoníaco, no estado gasoso, é muito irritante para as mucosas nasais. Quando
atinge as vias respiratórias superiores provoca dispneia e tosse; dependendo da
concentração e do tempo de exposição estes sintomas podem evoluir no sentido de
graves danos pulmonares. Quando atinge os olhos, fá-los lacrimejar, podendo
provocar, por exemplo, conjuntivites.
O amoníaco, em solução aquosa, pode provocar queimaduras na pele, e,
se for ingerido, pode causar "corrosão" imediata do tracto gastrointestinal.
A gravidade das lesões provocadas está relacionada com a sua
concentração e/ou tempo de exposição.
O amoníaco libertado para a atmosfera pode dar origem a nitrato e sulfato de
amónio que constituem matéria particulada (termo genérico usado para um tipo de
poluentes atmosféricos que consistem em partículas sólidas ou líquidas cujo
diâmetro varia entre 0,25um e 10um (micrómetros) dispersas na atmosfera e
provenientes de fumos, cinzas... que podem ficar em suspensão por longos
intervalos de tempo originando suspensões e colóides na atmosfera.
A maioria das partículas com diâmetro superior a 5 mm depositam-se no nariz, na
traqueia e nos brônquios. À medida que o tamanho das partículas diminui, a sua
perigosidade aumenta, podendo depositar-se nos bronquíolos e alvéolos
pulmonares.
Os efeitos na saúde provocados por uma exposição prolongada a estas matérias
particuladas são:
. aumento da frequência de cancro pulmonar;
. morte prematura;
. problemas respiratórios graves.
O amoníaco também pode dar origem a óxidos de azoto, que são também poluentes
atmosféricos.
Nos sistemas de refrigeração e aquando do seu transporte; são exigidas elevadas
pressões (para o manter no estado líquido) e normas específicas de segurança, pois,
por exemplo, se se misturar, acidentalmente, com óleos lubrificantes, pode produzir
explosões.
-Se o amoníaco apresenta tantos riscos, porque é utilizado?
Por:
-ter baixo custo;
-ter melhor coeficiente de transferência de calor do que os outros refrigerantes;
-ter "alarme" próprio - em caso de acidente, o seu odor característico é notado (para
concentração a partir de 5 ppm);

- não ser miscível com o óleo de lubrificação utilizado no equipamento de
refrigeração;
-não ser inflamável (só em determinadas condições de concentração e de pressão);
-ser o refrigerante que consome menos energia na refrigeração;
-ser biodegradável. O vapor de amoníaco regressa à Terra como fertilizante, quando
chove, neva...;
- não ser um gás de estufa (no entanto o processo de obtenção das matérias-primas
para o fabrico do amoníaco leva à produção de dióxido de carbono como produto
secundário que ao ser lançado para a atmosfera, vai contribuir para o efeito de
estufa);
- não destruir a camada de ozono.
Algumas das aplicações do amoníaco:
-indústria têxtil
-indústria do frio
-indústria de fertilizantes
Amoníaco: medidas de prevenção
Como o amoníaco apresenta tantos riscos para a saúde, é necessário adoptar certas
medidas de prevenção, nomeadamente quanto:
- à manipulação em locais ventilados;
- ao armazenamento ao abrigo do calor, da radiação solar e de produtos susceptíveis
de reagirem violentamente com o amoníaco;
-às pessoas (instruídas e treinadas na sua manipulação), que devem utilizar luvas,
botas, avental impermeável e roupa de algodão;
-à verificação regular das instalações (canalizações...);
-à situação de fuga de amoníaco, só o pessoal equipado com máscaras respiratórias
deve permanecer no local.
O que fazer em caso de acidente no laboratório?
. Em caso de inalação - afastar a vítima da zona poluída e praticar a reanimação
respiratória, se necessário.
. Em caso de projecção para os olhos -lavar imediatamente com muita água.
. Em caso de projecção no corpo- tirar imediatamente a roupa molhada pelo produto
e lavar com muita água.
Em qualquer dos casos, solicitar imediatamente os serviços médicos.
- Síntese do amoníaco e balanço energético
Uma reacção química é um processo onde ocorrem, em simultâneo, ruptura e
formação de ligações químicas.
Conforme a energia que absorvem ou libertam para o meio
envolvente, assim as reacções químicas se classificam em
endoenergéticas ou exoenergéticas.
Reacção química endoenergética - reacção que, em sistema
isolado, ocorre com diminuição de temperatura.
Reagentes + Energia - Produtos
Reacção química exoenergética - reacção que, em sistema
isolado, ocorre com elevação de temperatura.
Reagentes - Produtos + Energia
Calor de reacção (Q) - quantidade de energia posta em jogo numa
reacção química.
Variação de entalpia ( H) - quantidade de energia posta em jogo
numa reacção química, a pressão constante.
AH=H(produtos)-H(reagentes)
A variação de entalpia, AH, é igual ao calor de reacção a pressão
constante, Qp

AH= Qp
Numa reacção endoenergética é AH> O e numa reacção exoenergética é AH < O.
-Produção industrial do amoníaco
Equilíbrio químico de um sistema - estado de equilíbrio dinâmico em que a rapidez
da variação de uma dada propriedade num sentido é igual à rapidez de variação da
mesma propriedade em sentido inverso.
aA+bB
cC+dD

Lei da acção das massas - num sistema químico em equilíbrio a uma dada
temperatura, existe uma razão constante entre o produto das concentrações dos
produtos de reacção e o produto das concentrações dos reagentes, todos eles
elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos.
. A constante de equilíbrio, Kc, de uma reacção só depende da temperatura.
. Nas reacções endoenergéticas (AH > O), Kc aumenta quando a temperatura do
sistema
aumenta.
Nas reacções exoenergéticas (AH < O), Kc diminui quando a temperatura do
sistema aumenta.
. Um valor elevado de Kc (Kc» 1) indica que a reacção é muito extensa no sentido
directo.
. Um valor pequeno de Kc (Kc« 1) indica que a reacção é muito extensa no sentido
inverso.
. Quociente de reacção (Q) - valor que se obtém ao substituir os valores das
concentrações de uma mistura reaccional, num
determinado instante, na expressão da constante de
equilíbrio correspondente à reacção no estado de
equilíbrio.
Comparando os valores de Q com os valores conhecidos
de Kc, a uma dada temperatura, podemos prever o
sentido da progressão da reacção relativamente a um
estado de equilíbrio. Assim:
. Se Q> Kc, o sistema não está em equilíbrio; para se
atingir o
estado de equilíbrio, Q deve diminuir. A reacção terá de
evoluir no sentido inverso até que Q = Kc .
. Se Q = Kc, o sistema está em equilíbrio.
. Se Q < Kc, o sistema não está em equilíbrio; para se atingir o estado de equilíbrio,
Q deve aumentar. A reacção terá de evoluir no sentido directo até que Q = Kc .
Controlo da produção industrial
. Os factores externos que podem perturbar o estado de equilíbrio de uma mistura
reaccional são a temperatura, a concentração das espécies envolvidas e a pressão.

. Lei de Le Chatelier - Se algum factor externo provocar uma perturbação num
sistema químico em equilíbrio, este vai evoluir no sentido de contrariar essa
perturbação, até ser atingido um novo estado de equilíbrio.
De acordo com a Lei de Le Chatelier:
. Efeito da variação da temperatura:
- Um aumento de temperatura favorece as reacções no sentido endoenergético,
levando a um aumento de Kc.
- Uma diminuição de temperatura favorece as reacções no sentido exoenergético,
levando a uma diminuição de Kc.
. Efeito da alteração da concentração:
- Um aumento da concentração dos reagentes ou diminuição da concentração dos
produtos faz progredir a reacção no sentido directo, até se atingir um novo estado de
equilíbrio.
- Uma diminuição da concentração dos reagentes ou aumento da concentração dos
produtos faz progredir a reacção no sentido inverso, até ser atingido um novo estado
de equilíbrio.
. Efeito da alteração da pressão:
- Um aumento de pressão do sistema reaccional, com componentes no estado
gasoso, faz progredir a reacção no sentido de formação de menor número de moles.
- Uma diminuição da pressão do sistema reaccional, com componentes no estado
gasoso, faz progredir a reacção no sentido de formação de maior número de moles.
. Catalisador - substância ou mistura de substâncias que altera a rapidez das
reacções directa e inversa, por forma a atingir-se mais rapidamente o estado de
equilíbrio, não havendo, no entanto, influência na quantidade de produto obtida (um
catalisador não se "consome" na reacção).

