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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

• All results must be written in the appropriate boxes with a pen on the answer sheets. Use the back
of the exam sheets if you need scratch paper. Remember that the content of the answer boxes will
be graded.

• Write relevant calculations in the appropriate boxes when necessary. Full marks will be given for
correct answers only when your work is shown.

• The invigilator will announce a 30-minute warning before the STOP command.

• Youmust stop working when the STOP command is given. Failure to stop writing will lead to the
nullification of your exam.

• The official English version of this examination is available on request only for clarification.

• You are not allowed to leave your working place without permission. If you need any assistance
(broken calculator, need to visit a restroom, etc.), raise hand and wait until an invigilator arrives.

• For questions where you are asked to choose from a collection of choices, indicate your an-
swer with a ✓ in the [ ] before your choice. An example is provided below:

(Suppose you wish to choose (A) out of (A), (B), (C) and (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

No Title Total Points % of Total
1 Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19 14 9
2 Chromium in Ancient and Modern Times 21 11
3 Capture and Transformation of Carbon Dioxide 42 14
4 A New Journey for Ancient Sulfur 45 16
5 Interconversion among Nitrogen Oxides 45 15
6 Enabling Phosphines 36 7
7 Organic Molecules in Life 32 9
8 Amazing Chiral Spiro Catalyst 36 10
9 Total Synthesis of Capitulactone 44 9

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Universal gas constant: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standard pressure: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standard atmospheric pressure: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zero of the Celsius scale: 273.15 K
Faraday constant: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Planck's constant: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Mass of electron: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Speed of light: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energy of a photon: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideal gas equation: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
The first law of thermodynamics: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpy H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
The change of entropy: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs free energy: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reaction quotient: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏For a reaction a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Nernst equation: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Langmuir isotherm equation: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrhenius equation: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrated rate law:
Zero order: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
First order: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Second order:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Half-life time for a first order process: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Half-life time for a second order process (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer equation: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Electric work: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantity of electric charge: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume of a sphere: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Surface area of a sphere: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodic Table
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The Color Wheel

a: red b: orange c: yellow d: green e: blue f: violet
1: If a substance absorbs here 2: it appears as this color.

Figure 0.1
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Instruções Gerais

• Esse exame possui 9 problemas.

• Utilize apenas caneta e calculadora não programável

• Você tem 5 horas para resolver os problemas.

• Inicie apenas quando o comando de iniciar (START) for dado.

• Todos os resultados devem ser escritos nos quadros apropriados, à caneta, nas áreas designadas
nas folhas de resposta. Use o verso das folhas de exame se você precisar de papel para rascunho.
Lembre-se que apenas respostas escritas nas caixas de resposta serão pontuadas.

• Escreva os cálculos relevantes nos quadros apropriados, quando necessário. A pontuação total só
é dada para respostas corretas quando seu trabalho é mostrado.

• O aplicador anunciará um aviso de 30 minutos antes do comando de parar (STOP).

• Você deve parar de escrever quando o comando STOP for dado. Continuar escrevendo vai levar à
anulação do seu exame.

• A versão oficial desse exame em inglês está disponível sob demanda para esclarecimentos.

• Você não está autorizado a sair de seu local de exame sem permissão. Se precisar de alguma
assistência (calculadora quebrada, banheiro, etc), levante a mão e espere até que um aplicador
chegue.

• Para questões onde você precisa selecionar alguma resposta a partir de uma escolha de alternati-
vas, indique sua resposta com o sinal ✓ no [ ] antes da alternativa. Um exemplo é dado abaixo:

(Suponha que você quer escolher (A) dentre as alternativas (A), (B), (C) e (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

BOA SORTE!
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Problemas e Informações sobre Pontuação

N° Título Pontuação Total % do Total
1 Um Teste de Ácido Nucleico Rápido e Visual para COVID-19 14 9
2 Crômio nos Tempos Antigos e Modernos 21 11
3 Captura e Transformação do Dióxido de Carbono 42 14
4 Uma Nova Jornada para o Enxofre Antigo 45 16
5 Interconversão entre Óxidos de Nitrogênio 45 15
6 Fosfinas 36 7
7 Moléculas Orgânicas na Vida 32 9
8 O Incrível Catalisador Espiro Quiral 36 10
9 Síntese Total da Capitulactona 44 9

Total 100

BRA-1 T-0 G-3



Theory

G0-4
Português Brasil (Brazil)

Constantes Físicas e Equações

Constante de Avogadro: 𝑁𝐴 = 6,022 × 1023 mol−1

Constante Universal dos Gases: 𝑅 = 8,31446 J mol−1 K−1

Pressão Padrão: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Pressão Atmosférica: 𝑝atm = 1 atm = 1,01325 bar = 1,01325 × 105 Pa
Zero da Escala Celsius: 273,15 K
Constante de Faraday: 𝐹 = 9,6485 × 104 C mol−1

Constante de Planck: ℎ = 6,626 × 10−34 J s
Massa do elétron: 𝑚𝑒 = 9,109 × 10−31 kg
Velocidade da luz: 𝑐 = 2,998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3,141592653589793

Energia de um fóton: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Equação dos gases ideais: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Primeira lei da termodinâmica: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpia H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Mudança de Entropia: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Energia livre de Gibbs: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Quociente de reação: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Para uma reação a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Equação de Nernst: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Equação da isoterma de Langmuir: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Equação de Arrhenius: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Leis de velocidades integradas:
Ordem Zero: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Primeira ordem: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Segunda ordem:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Tempo de meia-vida para um processo de primeira ordem: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Tempo de meia vida para um processo de segunda ordem (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Equação de Lambert-Beer: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Trabalho Elétrico: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantidade de carga elétrica: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume de uma esfera: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Área de uma esfera: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Tabela Periódica
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A Roda das Cores

a: vermelho b: laranja c: amarelo d: verde e: azul f: violeta
1: Se uma substância absorve aqui 2: Ela terá essa cor

Figura 0.1
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Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

9% of the total
Question 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Points 1 1 4 4 4 14
Score

Fast and simple methods for early detection of COVID-19 are urgently needed. Gold nanoparticles-aided
detection is one of the promising methods. Gold nanoparticles are widely used as a visible readout for
test strips due to their high molar extinction coefficients (molar absorptivity). The color appearance of
gold nanoparticles is closely associated with their sizes and dispersity. Generally, the larger the gold
nanoparticles, the more reddish the color is. Once the nanoparticles are aggregated, the color shifts
from red to blue.

When the surface of gold nanoparticles is modified with two kinds of single-stranded nucleic acid frag-
ments a and b, the gold nanoparticles would aggregate in the presence of the target nucleic acid (a’b’),
causing the color change of the solution from red to blue in several minutes (as indicated below). Based
on this principle, the target nucleic acids collected from the coronavirus in a sample can be detected.

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

1.1 Indicate the absorption band region of the dispersed gold nanoparti-
cles with an appropriate letter (a-f in the color wheel of Figure 0.1 in
General Instructions)

1.0 pt
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1.2 Indicate the change in the absorption spectrum of the gold nanoparticles once
they are aggregated. Compared to the absorption wavelength of the dispersed
gold nanoparticles, the wavelength of the aggregated nanoparticles
(a) becomes longer
(b) becomes shorter
(c) does not change

1.0 pt

Gold nanoparticles are composed of gold atoms that are closely packed as solid gold (density
𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Calculate how many gold atoms (𝑁 ) are there in a spherical gold nanoparticle
with a diameter of 30.0nm.

4.0 pt

The synthesis of gold nanoparticles depends on the redox reaction between hydrogen tetrachloroau-
rate(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) and reducing substances (such as sodium citrate). 5.2mg of HAuCl4 ·
3H2O was completely converted into uniform spherical gold nanoparticles with a diameter of 30.0nm
in a 100.0mL reaction solution. The absorbance of the resulting red solution was 0.800 measured at
530nm by a UV-Vis spectrometer.

1.4 Calculate the molar extinction coefficient (molar absorptivity) of the resulting
gold nanoparticles solution at 530nmpermol of gold nanoparticles. The optical
path of the cuvette used is 1 cm. If you failed to get the number of gold atoms
(𝑁 ) in 1.3 , use 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

The standard additionmethodwas used for colorimetric detection of the target nucleic acid. The original
throat swab sample was collected and divided equally into two portions. After addition of the probe
solutions and water (as indicated below), the absorbance of the two resulting solutions was measured
at 600nm separately.

No. Volume of Volume of solution of Volume of standard Volume of Absorbance
throat swab gold nanoparticles solution containing water
sample (mL) modified with nucleic 2.0 μg mL−1 target (mL)

acid fragments (mL) nucleic acid (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Calculate the concentration of the viral nucleic acids in the original throat swab
sample.

4.0 pt
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Um teste de ácido nucleico rápido e visual para COVID-19

9% do total
Questão 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Pontuação 1 1 4 4 4 14

Nota

Métodos rápidos e simples para detecção precoce de COVID-19 são de elevada urgência. Detecção as-
sistida por nanopartículas de ouro é um método promissor. Nanopartículas de ouro são amplamente
utilizadas como leitura visível em tiras de teste devido aos seus altos coeficientes de extinção molar (ab-
sortividade molar). A cor exibida pelas nanopartículas de ouro está intimamente associada aos seus
tamanhos e dispersão. Geralmente, quanto maiores as nanopartículas de ouro, mais avermelhada é
sua cor. Uma vez que as nanopartículas são agregadas, a cor muda de vermelho para azul.

Quando a superfície das nanopartículas de ouro é modificada com dois tipos de fragmentos de ácido
nucleico de fita simples a e b, as nanopartículas de ouro se agregam na presença do ácido nucleico alvo
(a’ b’), causando a mudança de cor da solução de vermelho para azul em alguns minutos (como indicado
abaixo). Com base nesse princípio, os ácidos nucleicos alvo coletados a partir do coronavírus em uma
amostra podem ser detectados.

Disperso (Vermelho) Agregado (Azul）
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1.1 Indique a região da banda de absorção das nanopartículas de ouro disper-
sas com uma letra apropriada (a-f na Roda de Cores da Figura 0.1 nas
Instruções Gerais)

1.0 pt

1.2 Indique amudança no espectro de absorção das nanopartículas de ouro depois
que ocorre agregação. Comparado com o comprimento de onda de absorção
das nanopartículas de ouro dispersas, o comprimento de onda das nanopartí-
culas agregadas
(a) torna-se maior
(b) torna-se menor
(c) não se altera

1.0 pt

As nanopartículas de ouro são compostas de átomos de ouro que são empacotadas como ouro sólido
(densidade 𝜌 = 19,3 𝑔 𝑐𝑚−3)

1.3 Calcule quantos átomos de ouro (𝑁 ) existem em uma nanopartícula de ouro
esférica com um diâmetro de 30,0 nm.

4.0 pt

A síntese de nanopartículas de ouro depende da reação redox entre o tetracloroaurato(III) de hidrogênio
(HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) e substâncias redutoras (como citrato de sódio). Em uma reação em 100,0
mL de solução, 5,2 mg de HAuCl4 · 3H2O foi completamente convertido em nanopartículas uniformes
esféricas de ouro com um diâmetro de 30,0 nm. A absorbância da solução vermelha resultante foi de
0,800, medida em 530 nm por um espectrômetro UV-Vis.

1.4 Calcule o coeficiente de extinçãomolar (absortividademolar) da solução de na-
nopartículas de ouro resultante a 530 nm por mol de nanopartículas de ouro.
O caminho óptico da cubeta utilizada é de 1 cm. Se você não conseguiu obter
o número de átomos de ouro (𝑁 ) em 1.3 , use 𝑁 = 1,00 × 105.

4.0 pt

O método de adição de padrão foi usado para detecção colorimétrica do ácido nucleico alvo. A amostra
original do swab da garganta foi coletada e dividida igualmente em duas porções. Após adição das so-
luções da sonda e água (como indicado abaixo), a absorbância das duas soluções resultantes foi medida
a 600 nm separadamente.

N° Volume de Volume da solução de Volume de solução padrão Volume Absorbância
amostra do swab nanopartículas de ouro contendo 2,0 μg mL−1 de água
da garganta (mL) modificada com fragmentos de molécula alvo do (mL)

do ácido nucleico (mL) ácido nucleico (mL)
1 0,10 0,80 0,00 0,10 0,400
2 0,10 0,80 0,10 0,00 0,900
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1.5 Calcule a concentração dos ácidos nucleicos virais na amostra original de swab
de garganta.

4.0 pt
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Um teste de ácido nucleico rápido e visual para COVID-19

9% do total
Questão 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Pontuação 1 1 4 4 4 14

Nota

1.1 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e) [ ] (f)

1.2 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c)

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1

BRA-1 T-1 A-2
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Chromium in Ancient and Modern Times

11% of the total
Question 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Points 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Score

(The photo is from the website of Palace Museum)

Black glazed porcelain is a special Chinese porcelain and was popular in the Tang and Song dynasties
(ca. 1000 years ago). The ceramic ware contained iron oxides as the main color rendering agent, which
was mixed with other transition metal oxides to exhibit different color appearance such as auburn, dark
brown or black. Currently, the black glazed porcelain is still popular in China.

BRA-1 T-2 Q-1
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The typical black glaze is composed of Fe-containing oxideswith a spinel structure. Spinel oxides have the
general formula AB2O4 and the structure consists of a cubic close packing array of O2− ions in which the
A cations occupy one-eighth of the tetrahedral vacancies and the B cations occupy half of the octahedral
vacancies, as shown in Figure 2.1(a) for a unit cell.

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

The cubic unit cell of a spinel structure can be divided into 8 cubic subunits, and the dashed lines repre-
sent the internal edges of the subunits. 4 of the subunits belong to type I, and the other 4 subunits are
type II (Figure 2.1(b)). The details of adjacent subunits of type I and type II are shown in Figure 2.1(c).

2.1 How many cations of type A and B are there in a unit cell? 2.0 pt

The black ceramic glaze with spinel structure can be produced by roasting Fe2O3 and Cr2O3 in a certain
proportion in a reducing atmosphere (reaction (I)). When Fe2O3 and Cr2O3 are reacted with the mass
ratio of 63.6 ∶ 36.4, they completely transform into a pure stoichiometric compound. The product has a
spinel structure, in which the tetrahedral A sites are occupied by iron cations only.

BRA-1 T-2 Q-2
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2.2 In reaction (I), which element is reduced? 1.0 pt

2.3 Calculate the numbers of Fe3+ and Cr3+ in the B sites of one unit cell. 6.0 pt

Besides doping in black ceramic glaze, chromium-containing pigments are used in painting and printing
due to the abundant color originating from chromium with different oxidation states, such as +2, +3
and +6. The pigment, chrome green (Cr2O3) can be converted into a series of other compounds (D-G) in
the following process, where E, F, G are yellow, orange and red respectively.

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

2.5 Write the reaction equation of F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Choose the agent which could be H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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The variable valence of chromium is not only important for the production of pigments, but also use-
ful for catalysis. For example, a typical Phillips catalyst for the polymerization of ethylene consists of
chromium oxide species grafted onto a porous support material such as amorphous silica. The tetra-
coordinated Cr(VI) specie is the core in the pre-catalyst (1), which is proposed to be reduced quickly into
a six-coordinated Cr(II) specie (2) by the ethylene molecules at the beginning. 2 is proposed to further
catalyze polymerization of ethylene molecules.

2.7 The reaction of 1with ethylene can be traced by UV–vis spectra, which show the
light absorption of 1 at 21500 cm−1 and the light absorption of 2 at 16700 cm−1

in the visible region, respectively. Choose the appropriate combination of col-
ors of 1 and 2.
(A) orange and white, respectively
(B) orange and blue, respectively
(C) blue and orange, respectively
(D) blue and white, respectively

1.0 pt

2.8 Assuming that the Cr(II) ion in 2 is located in a regular octahedral crystal field
with a splitting energyΔo of 16000 cm−1, draw the configurations of d electrons
of the Cr(II) ion in 2, and calculate the crystal field stabilization energy (CFSE)
for the Cr(II) ion in 2. (Note: The pairing energy P for Cr(II) in 2 is 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Coordination compounds/ions exhibit paramagnetism when containing un-
paired electrons, and the corresponding magnetic moment (𝜇) of transition
metal cations is calculated by the function 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B where 𝑛 is the num-
ber of unpaired electrons. Calculate themagneticmoment in termof 𝜇B for the
Cr(II) ion in 2.

2.0 pt
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Crômio nos Tempos Antigos e Modernos

11% do total
Questão 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Pontuação 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Nota

(A foto é do site do Museu do Palácio)

A porcelana vitrificada preta é uma porcelana chinesa especial e era popular nas dinastias Tang e Song
(cerca de 1000 anos atrás). A louça de cerâmica continha óxidos de ferro como principal agente corante,
que eramisturado comoutros óxidos demetais de transiçãopara exibir diferentes cores, como castanho-
avermelhado, marrom escuro ou preto. Atualmente, a porcelana vitrificada preta ainda é popular na
China.
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A cerâmica preta típica é composta por óxidos com estrutura espinélio contendo Fe. Os óxidos do tipo
espinélio têm fórmula geral AB2O4 e a estrutura consiste em um arranjo cúbico compacto de íons O2−

em que os cátions A ocupam um oitavo das vacâncias tetraédricas e os cátions B ocupam metade das
vacâncias octaédricas, como mostrado na Figura 2.1(a) para uma célula unitária.

Figura 2.1 Ilustração da estrutura do tipo espinélio

A célula unitária cúbica de uma estrutura espinélio pode ser dividida em 8 subunidades cúbicas, e as
linhas tracejadas representam as arestas internas dessas subunidades. 4 das subunidades pertencem
ao tipo I e as outras 4 subunidades são do tipo II (Figura 2.1(b)). Os detalhes das subunidades adjacentes
do tipo I e tipo II são mostrados na Figura 2.1(c).

2.1 Quantos cátions do tipo A e B existem em uma célula unitária? 2.0 pt

O esmalte cerâmico preto com estrutura de espinélio pode ser produzido pela queima de Fe2O3e Cr2O3
em certa proporção em atmosfera redutora (reação (I)). Quando Fe2O3e Cr2O3 reagem com a razãomás-
sica de 63,6 ∶ 36,4, eles se transformam completamente em um composto estequiométrico puro. O pro-
duto tem uma estrutura espinélio, na qual os sítios tetraédricos A são ocupados apenas por cátions de
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ferro.

2.2 Na reação (I), qual elemento é reduzido? 1.0 pt

2.3 Calcule as quantidades de Fe3+ e Cr3+ nos sítios B de uma célula unitária. 6.0 pt

Além da dopagem em esmalte cerâmico preto, pigmentos contendo crômio são utilizados na pintura
e impressão devido às abundantes cores provenientes do crômio com diferentes estados de oxidação,
como +2, +3 e +6. O pigmento verde cromo (Cr2O3) pode ser convertido em uma série de outros com-
postos (D-G) no processo a seguir, onde E, F, G são amarelo, laranja e vermelho, respectivamente.

2.4 Escreva a fórmula química de E. 1.0 pt

2.5 Escreva a equação da reação F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Escolha o reagente que poderia ser H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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A valência variável do crômio não é importante apenas para a produçãodepigmentos,mas tambéméútil
para a catálise. Por exemplo, um catalisador de Phillips típico para a polimerização de etileno consiste em
espécies de óxidode cromoenxertadas emummaterial porosode suporte, como sílica amorfa. A espécie
de Cr(VI) tetra-coordenada é o núcleo do pré-catalisador (1), que passa a ser reduzido rapidamente em
uma espécie (2) hexa-coordenada de Cr(II) pelas moléculas de etileno no início da reação. A espécie 2
continua a catalisar a polimerização de moléculas de etileno.

2.7 A reação de 1 com etileno pode ser acompanhada por espectros UV-vis, que
mostram a absorção de luz da espécie 1 em 21500 cm−1 e a absorção de luz
da espécie 2 em 16700 cm−1 na região do visível, respectivamente. Escolha a
alternativa que mostra a combinação apropriada das cores das espécies 1 e 2.
(A) laranja e branco, respectivamente
(B) laranja e azul, respectivamente
(C) azul e laranja, respectivamente
(D) azul e branco, respectivamente

1.0 pt

2.8 Assumindo que o íon Cr(II) na espécie 2 está localizado em um campo crista-
lino octaédrico regular com uma energia de desdobramento Δo de 16000 cm−1,
desenhe a configuração dos elétrons d do íon Cr(II) em 2 e calcule a energia de
estabilização do campo cristalino (Crystal Field Stabilization Energy - CFSE) para
o íon Cr(II) em 2. (Nota: A energia de emparelhamento P para o Cr(II) em 2 é
23500 cm−1)

5.0 pt

2.9 Compostos de coordenação / íons exibemparamagnetismoquanto contémelé-
trons desemparelhados, e o momento magnético correspondente (𝜇) dos cáti-
ons demetais de transição é calculado pela seguinte equação 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B
onde 𝑛 é o número de elétrons desemparelhados. Calcule o momento magné-
tico em função de 𝜇B para o íon Cr(II) na espécie 2.

2.0 pt
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Crômio nos Tempos Antigos e Modernos

11% do total
Questão 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Pontuação 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Nota

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

2.6 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

2.7 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide
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Score

Climate change is one of themost critical global challenges nowadays. The increase of CO2 concentration
in the atmosphere has been recognized as the primary driver of global warming. The study of the capture
and transformation of CO2 has attracted considerable attention.

Direct air capture (DAC) technology which aims to extract CO2 directly from ambient air is promising. The
conventional method of DAC is wet scrubbing with alkaline hydroxide solutions (typically NaOH), where
CO2 in air is absorbed till pH ≈ 10 (step 1). The spent sorbent is regenerated by dosing calcium hydroxide
into the system (step 2). The white precipitate A received in step 2 decomposes at 700 °C, giving rise
to CO2 and another white compound B (step 3). Finally, calcium hydroxide can be generated by the
hydration of B. This process is highly energy-demanding. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Write the formulas for A and B respectively. 2.0 pt

3.2 Write the balanced equations of all possible reactions in steps 1-3. NaOH so-
lution is used as sorbent.

5.0 pt

Recently, an electrochemical process was developed for regenerating the alkaline solution in the wet
scrubbing process for DAC application, and pure CO2 gas could be recovered that is suitable for storage
or utilization. The process is based on a H2-recycling electrochemical system (HRES), as shown in Figure
3.1.
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Figure 3.1 Schematic drawing of the experimental setup

The electrochemical cell contains three compartments: an anode region (A), an acidifying region (B),
and a cathode region (C). They are separated by ion-selective permeable membranes M1 and M2. Dur-
ing the operation, protons produced from H2 oxidation at the anode are transported to the acidifying
compartment where the spent solution (Na2CO3-NaHCO3) coming from the air contactor is fed. The de-
creasing pH of the solution leads to the conversions of carbonate to hydrocarbonate (reaction 1) and
hydrocarbonate to carbonic acid (reaction 2). When the solution is saturated by dissolved CO2 (solubility:
0.033mol L−1), a further pH decrease leads to the release of CO2 gas (reaction 3). H2 generated in the
cathode is introduced to the anode and the solution from the cathode can be reused as a DAC absorbent.

3.3 Write the electrode reactions in the anode (A) and the cathode (C) respectively. 2.0 pt

3.4 Write the balanced equations for the reactions 1–3 in the acidifying region (B). 3.0 pt

3.5 Check all that correctly describe the movement of cations during the system
operation.
(a) H+ ions permeate through M1 from A to B.
(b) H+ ions permeate through M2 from B to C.
(c) Na+ ions permeate through M1 from B to A.
(d) Na+ ions permeate through M2 from B to C.
(e) Both H+ and Na+ ions can permeate through M1and M2.

2.0 pt

The cell works at a steady state when the current passing through the cell is 2.00 A and the flow rate of
the solution (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) into the region B is 10.0 mLmin−1. The pH in
the anode compartment is maintained at 1 in the steady state.

3.6 Calculate the generation rate of CO2 gas (in mmol min−1). 8.0 pt

Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), a sub-class of metal–organic frameworks (MOFs) are promising
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materials for the capture and utilization of CO2. The structures of ZIFs resemble zeolites. They form
3D frameworks with tetrahedrally coordinated metal ions (e.g. Zn2+, Co2+) bridged by imidazolate (Im−)
and its derivatives. As the conjugated base of imidazole (HIm), imidazolate anion binds to metal cations
(M) by its two N atoms. The fact that the M-Im-M angle is similar to the Si-O-Si angle (145°) preferred in
zeolites (as shown below) has led to the synthesis of a large number of ZIFs with zeolite-type tetrahedral
topologies.

ZIF-8 is one of the representative ZIFs, which adopts a sodalite framework (SOD), as shown in Figure
3.2. ZIF-8 was firstly synthesized by Chinese scientists Xiao-Ming Chen et al. (they named it as MAF-4) by
the reaction of Zn2+ with 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). It crystalizes in the cubic system with
the cell parameter 𝑎 = 1.632 nm for a solvent-free phase with the effective pore diameter (shown by the
inside virtual sphere in Figure 3.2d) of 1.16 nm.
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Figure 3.2 Topology of SOD and structure of ZIF-8
(a) Topology of SOD cage;
(b) SOD cage in ZIF-8 formed by Zn2+ (at the centers of the tetrahedra) and imidazolate (H atoms

are omitted for clarity);
(c) Framework of SOD with the unit cell shown by the square box;
(d) Some of the pores are highlighted by virtual spheres in ZIF-8.

Note: If you wish, you may use the symbol "HmIm" and "mIm" representing 2-methylimidazole and 2-
methylimidazolate respectively in solving the following questions.

3.7 Write the formula of the single sodalite cage. 2.0 pt
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3.8 Write the composition of the unit cell of ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calculate the inner surface area (𝑆) of the pores (modeled by the virtual
spheres) of 1 g ZIF-8 (in m2). If you failed to get the composition of the unit
cell, use 3500 as the formula weight of the unit cell.

5.0 pt

3.10 Calculate the porosity 𝑅 of ZIF-8 (𝑅 is the ratio of pore volume to the actual
volume of the material) and the pore volume of 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, in cm3).

7.0 pt

ZIF-8 can also act as a catalyst to promote the conversion of CO2 to high value-added chemicals. One of
the most promising routes for CO2 fixation is the preparation of cyclic carbonates via CO2 cycloaddition.
An example is shown as below:

A mechanism of catalytic conversion of CO2 to cyclic carbonate over ZIF-8 catalyst is proposed:
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3.11 If ZIF-8 provides acid sites in the above catalytic process, complete the mecha-
nism by choosing the reasonable intermediates from the following species:

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

ZIF-8 shows a relatively high thermal stability. However, a recent study revealed that its structure would
be destroyed if applied in a wet acidic environment. The co-existence of CO2 and H2Owith ZIF-8 resulted
in the formation of ZnCO3.

3.12 Write the balanced equation of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt
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Captura e Transformação do Dióxido de Carbono

14% do total
Questão 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Pontuação 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Nota

Amudança climática é um dos desafios globais mais críticos da atualidade. O aumento da concentração
de CO2 na atmosfera tem sido reconhecido como o principal responsável pelo aquecimento global. O
estudo da captura e transformação de CO2 tem atraído muita atenção.

A tecnologia de captura direta de ar (Direct Air Capture - DAC) que visa extrair CO2 diretamente do ar
ambiente é promissora. O método convencional de DAC é a lavagem úmida com soluções de hidróxidos
alcalinos (tipicamente NaOH), onde o CO2 do ar é absorvido até pH ≈ 10 (etapa 1). O sorvente gasto
é regenerado pela dosagem de hidróxido de cálcio no sistema (etapa 2). O precipitado branco A pro-
duzido na etapa 2 se decompõe a 700 °C, dando origem a CO2 e outro composto branco B (etapa 3).
Finalmente, o hidróxido de cálcio pode ser gerado pela hidratação de B. Este processo demanda muita
energia. (H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4,5 × 10−7, 𝐾a2 = 4,7 × 10−11)

3.1 Escreva as fórmulas de A e B respectivamente. 2.0 pt

3.2 Escreva as equações balanceadas de todas as reações possíveis nas etapas 1-3.
A solução de NaOH é usada como sorvente.

5.0 pt

Recentemente, um processo eletroquímico foi desenvolvido para regenerar a solução alcalina no pro-
cesso de lavagem úmida do processo DAC, e o gás CO2 puro pode ser recuperado, sendo adequado para
armazenamento ou utilização. O processo é baseado em um sistema eletroquímico de reciclagem de H2
(H2-recycling electrochemical system - HRES), conforme mostrado na Figura 3.1.
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Figura 3.1 Esquema da configuração experimental

A célula eletroquímica contém três compartimentos: uma região anódica (A), uma região acidificante
(B) e uma região catódica (C). Eles são separados por membranas permeáveis íon-seletivas M1 e M2.
Durante o processo, os prótons produzidos a partir da oxidação do H2 no ânodo são transportados para
o compartimento acidificante alimentando a solução gasta (Na2CO3-NaHCO3) proveniente do contactor
de ar. A diminuição do pH da solução leva à conversão de carbonato em hidrogenocarbonato (reação 1)
e de hidrogenocarbono em ácido carbônico (reação 2). Quando a solução é saturada por CO2 dissolvido
(solubilidade: 0,033mol L−1), uma diminuição adicional do pH leva à liberação de gás CO2 (reação 3).
O H2 gerado no cátodo é introduzido no ânodo e a solução do cátodo pode ser reutilizada como um
absorvente DAC.

3.3 Escreva as reações dos eletrodos no ânodo (A) e no cátodo (C), respectivamente. 2.0 pt

3.4 Escreva as equações balanceadas para as reações 1-3 na região acidificante (B). 3.0 pt

3.5 Assinale todas as alternativas que descrevem corretamente o movimento dos
cátions durante a operação do sistema.
(a) íons H+ permeiam através de M1 de A para B.
(b) íons H+ permeiam através de M2 de B para C.
(c) íons Na+ permeiam através de M1 de B para A.
(d) íons Na+ permeiam através de M2 de B para C.
(e) Ambos os íons H+ e Na+ podem permear através de M1 e M2.

2.0 pt

A célula funciona em um estado estacionário quando a corrente que passa pela célula é 2,00 A e a va-
zão da solução (0,050 mol L−1 Na2CO3 - 0,10 mol L−1 NaHCO3) na região B é 10,0 mLmin−1. O pH no
compartimento do ânodo é mantido em 1 no estado estacionário.

3.6 Calcule a taxa de geração de gás CO2 (em mmol min−1). 8.0 pt

BRA-1 T-3 Q-2



Theory

Q3-3
Português Brasil (Brazil)

As redes de imidazolato zeolítico (Zeolitic imidazolate frameworks - ZIFs), uma subclasse de redes meta-
lorgânicas (metal–organic frameworks - MOFs) são materiais promissores para a captura e utilização de
CO2. As estruturas das ZIFs se assemelham às zeólitas. Elas formam redes 3D com íons metálicos co-
ordenados tetraedricamente (por exemplo, Zn2+, Co2+) ligados por imidazolato (Im−) e seus derivados.
Como base conjugada do imidazol (HIm), o ânion imidazolato liga-se aos cátions metálicos (M) por seus
dois átomos de N. O fato do ângulo M-Im-M ser semelhante ao ângulo Si-O-Si (145°) preferido nas zeóli-
tas (como mostrado abaixo) levou à síntese de um grande número de ZIFs com topologias tetraédricas
do tipo zeólita.

A ZIF-8 é uma representante das ZIFs, que adota uma estrutura de sodalita (SOD), conformemostrado na
Figura 3.2. A ZIF-8 foi primeiramente sintetizada pelos cientistas chineses Xiao-Ming Chen et al. (deram
o nome deMAF-4) através da reação de Zn2+ com 2-metilimidazol (CH3(C3N2H3), HmIm). Ela cristaliza no
sistema cúbico com o parâmetro de célula 𝑎 = 1,632 nm para uma fase livre de solvente, com o diâmetro
efetivo do poro (mostrado pela esfera virtual interna na Figura 3.2d) de 1,16 nm.
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Figura 3.2 Topologia da SOD e estrutura da ZIF-8
(a) Topologia da gaiola da SOD;
(b) Gaiola da SOD na ZIF-8 formada por Zn2+ (nos centros dos tetraedros) e imidazolato (os átomos

de H foram omitidos para maior clareza.
(c) Rede da SOD com célula unitária mostrada pelo quadrado;
(d) Alguns dos poros são destacados por esferas virtuais na ZIF-8.

Nota: Se desejar, você pode usar o símbolo ”HmIm” e ”mIm” representando o 2-metilimidazol e o 2-
metilimidazolato, respectivamente, na resolução das seguintes questões.

3.7 Escreva a fórmula de uma gaiola única de sodalita. 2.0 pt
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3.8 Escreva a composição da célula unitária da ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calcule a área superficial interna (𝑆) dos poros (modelados pelas esferas virtu-
ais) de 1 g da ZIF-8 (em m2). Se você não conseguiu calcular a composição da
célula unitária, use 3500 como a massa molecular da célula unitária.

5.0 pt

3.10 Calcule a porosidade 𝑅 da ZIF-8 (𝑅 é a razão do volume total dos poros em
relação ao volume real do material) e o volume total dos poros de 1 g da ZIF-8
(𝑉𝑝, em cm3).

7.0 pt

A ZIF-8 também pode atuar como catalisador para promover a conversão de CO2 em produtos quími-
cos de alto valor agredado. Uma das rotas mais promissoras para a fixação de CO2 é a preparação de
carbonatos cíclicos pela cicloadição de CO2. Um exemplo é mostrado a seguir:

Um mecanismo para a conversão catalítica de CO2 em carbonato cíclico com ZIF-8 como catalisador é
proposto:
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3.11 Se a ZIF-8 fornece sítios ácidos no processo catalíticomostrado acima, complete
o mecanismo escolhendo os intermediários dentre as seguintes espécies:

Escolha os intermediários correspondentes a I e II, respectivamente.

2.0 pt

A ZIF-8 mostra uma estabilidade térmica relativamente alta. Entretanto, um estudo recente mostrou
que sua estrutura seria destruída se ela fosse aplicada em ummeio úmido ácido. A co-existência de CO2
e H2O com a ZIF-8 resultaria na formação de ZnCO3.

3.12 Escreva a equação balanceada da reação da ZIF-8 com CO2 e H2O. 2.0 pt
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Captura e Transformação do Dióxido de Carbono

14% do total
Questão 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Pontuação 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Nota

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

etapa 1:

etapa 2:

etapa 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reação 1:

reação 2:

reação 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)
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3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

3.11 (2.0 pt)
I: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)
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A New Journey for Ancient Sulfur
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Sulfur has been known and used since the ancient times. Nowadays, sulfur is widely used in chemical
production and pharmaceutical industry as an inexpensive chemical raw material.

Pyrite (FeS2) is commonly used as a raw material in the industrial production of elemental sulfur. By
heating pyrite in the presence of limited air supply, the theoretical yield of elemental sulfur is 100% and
a black magnetic oxide (Fe3O4) is the other product.

4.1 Write the balanced reaction equation that describes the above conversion. 2.0 pt

In addition to sulfur, a small amount of SO2 is generated as a by-product during the actual process.
This reaction can be monitored by measuring the amount of SO2. The following recipe is used for the
monitoring:

Raw ore powder is heated in a temperature-controlled tube furnace. The generated SO2 is absorbed by
2 mol L−1 NaOH solution. When the reaction is completed, the solution is transferred to a 500 mL volu-
metric flask and diluted by distilled water to themark. 25.00mL of this diluted solution is then added into
an iodine flask containing 50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2 standard solution and 5 mL 20% H2SO4 solution.
After maintaining the iodine flask in dark for 5 min, the solution is titrated with 0.1012 mol L−1 Na2S2O3
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standard solution. When the color of the solution turns light brown, 3 mL 0.5% starch indicator is added.
Continue the titration until the blue color disappears.

4.2 Write the balanced reaction equations involving I2 in the above measurement. 4.0 pt

4.3 In such a test experiment starting from pyrite, 17.6g of elemental sulfur was
collected. The analysis of the by-product gases according to the above proce-
dure resulted in the consumption of 18.47mL of Na2S2O3 standard solution. As-
suming that no other sulfur containing species were produced, calculate what
percentage of the sulfur in pyrite was lost as the by-product?

4.0 pt

The lithium-sulfur battery is a compelling energy storage systembecause its high theoretical energy den-
sity exceeds conventional Li-ion batteries. The net reaction of a lithium-sulfur battery can be simplified
as: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Sulfur is the cathode and metallic lithium is the anode active material during
discharge.

4.4 Write the balanced equations for reactions that take place at cathode (a) and
anode (b) during discharge.

3.0 pt

4.5 Calculate the mass ratio of the cathode active material to the anode active ma-
terial, according to the net battery reaction.

1.0 pt

A lithium-ion battery (LIB) that possesses an average operating voltage of 3.8 V and a deliverable capacity
of 3110 mAh can provide energy for a mobile phone to play videos continuously for 22 hours upon a full
charge.

4.6 If the LIB is replaced by an ideal lithium-sulfur battery pack, which has an av-
erage operating voltage of 4.2V and contains 23g sulfur as the active elec-
trode material that can react stoichiometrically during discharge, calculate
how many hours the new battery pack will provide energy for the phone to
play videos continuously after a full charge.

5.0 pt

Elemental sulfur generally exist as S8 molecules. In real lithium-sulfur batteries, S8 is not directly reduced
to Li2S during discharge, but it undergoes stepwise reactions generating different soluble lithium poly-
sulfides (Li2Sn, n = 3 − 8). These lithium polysulfides could diffuse to the anode and corrode it, which
results in the loss of active electrode materials. This phenomenon is called "shuttle effect".

4.7 Write the balanced reaction equation for the corrosion of anode by soluble
lithium polysulfides (Li2Sn) that produces Li2S.

2.0 pt

In order to suppress the "shuttle effect", the forms of polysulfides in an electrolyte have been extensively
studied. Li2S6 is one of the most representative intermediate products:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

A theoretical study shows that two conformers with comparable energies, Li2S6(I) and Li2S6(II) coexist in
1,2-dimethoxyethane (DME), a common electrolyte solvent in lithium-sulfur batteries. The dissociation
of Li2S6 in DME is shown below:

Chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME

Table 4.1 Dissociation Gibbs energies (kJmol−1) of different reactions in DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37
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4.8 Using the data from Table 4.1, calculate the equilibrium concentration ratio of

two conformers in DME (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Using the data from Table 4.1, calculate the apparent dissociation constant of
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 in DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Sort the following equilibrium concentrations in decreasing order: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

4.11 The standard reduction potential of metallic lithium in water at 298.15 K and
1 bar is:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

The standard solvation Gibbs energies of
gaseous Li+(g) to Li+(sol) in different solvents.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Calculate the standard reduction potential ofmetallic lithium electrode in DME.

6.0 pt

Studies have shown that electromotive force of a lithium-sulfur battery would be increased by replac-
ing DME with dimethyl sulfoxide (DMSO). Therefore, the forms of polysulfides in DMSO also attract re-
searchers' attention.

In a test, a certain amount of Li2S and 4.81mg sulfur powder were added into 10.00mL DMSO, then
heated and stirred until completely dissolved (ignoring the change in volume). Suppose that only the
following polysulfides were present in the DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . The equilibrium concen-

tration ratio of the sulfur containing species was:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt
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Uma Nova Jornada para o Enxofre Antigo

16% do total
Questão 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Pontuação 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Nota

O enxofre é conhecido e usado desde os tempos antigos. Atualmente, o enxofre é amplamente utilizado
nas indústrias de produção química e farmacêutica como matéria-prima química de baixo custo.

A pirita (FeS2) é comumente usada comomatéria-prima na produção industrial de enxofre elementar. Ao
aquecer a pirita na presença de ar em quantidade limitada, o rendimento teórico de enxofre elementar
é de 100% e um óxido magnético preto (Fe3O4) é obtido como outro produto.

4.1 Escreva a equação da reação balanceada que descreve a conversão acima. 2.0 pt

Além do enxofre, uma pequena quantidade de SO2é gerada como subproduto durante o processo. Esta
reação pode ser monitorada medindo-se a quantidade de SO2. A seguinte receita é usada para o moni-
toramento:

O pó de minério bruto é aquecido em um forno tubular com temperatura controlada. O SO2 gerado é
absorvido por uma solução de NaOH 2 mol L−1 . Terminada a reação, a solução é transferida para um
balão volumétrico de 500 mL e diluída com água destilada até a marca. 25,00 mL desta solução diluída
são então adicionados a um frasco contendo 50,00 mL de solução padrão de I2 0,05122 mol L−1 e 5 mL
de solução 20% de H2SO4. Após manter o frasco contendo o iodo no escuro por 5 min, a solução é
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titulada com solução padrão de Na2S2O3 0,1012 mol L−1 . Quando a cor da solução fica marrom clara,
adiciona-se 3 mL de indicador de amido 0,5%. Continua-se a titulação até que a cor azul desapareça.

4.2 Escreva Escreva as equações balanceadas das reações envolvendo o I2 na me-
dida acima.

4.0 pt

4.3 Em um experimento como o descrito começando-se a partir da pirita, 17,6g
de enxofre elementar foram coletados. A análise dos gases do subproduto de
acordo comoprocedimento acima resultou no consumode18,47mLde solução
padrão de Na2S2O3. Assumindo que nenhuma outra espécie contendo enxofre
foi produzida, calcule qual porcentagem do enxofre na pirita foi perdida como
subproduto?

4.0 pt

A bateria de lítio-enxofre é um sistema de armazenamento de energia atraente porque sua alta densi-
dade teórica de energia excede a das baterias convencionais de íons de lítio. A reação líquida de uma
bateria de lítio-enxofre pode ser simplificada como: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. O enxofre é o cátodo e o lítio
metálico é o material ativo do ânodo durante a descarga.

4.4 Escreva as equações balanceadas para as reações que ocorrem no cátodo (a) e
no ânodo (b) durante a descarga.

3.0 pt

4.5 Calcule a razão entre amassa domaterial ativo do cátodo e amassa domaterial
ativo do ânodo, de acordo com a reação líquida da bateria.

1.0 pt

Uma bateria de íons de lítio (LIB) que possui uma tensão operacional média de 3,8 V e uma capacidade
útil de 3110 mAh pode fornecer energia para um telefone celular reproduzir vídeos continuamente por
22 horas com carga total.

4.6 Se a LIB for substituída por uma bateria ideal de lítio-enxofre, que tenha uma
tensão operacional média de 4,2V e contém 23g e enxofre como material
de eletrodo ativo que pode reagir estequiometricamente durante a descarga,
calcule quantas horas a nova bateria fornecerá energia para que o telefone re-
produza vídeos continuamente após uma carga completa.

5.0 pt

O enxofre elementar geralmente existe como moléculas de S8. Em baterias de lítio-enxofre reais, S8
não é diretamente reduzido a Li2S durante a descarga, mas sofre reações graduais gerando diferentes
polissulfetos de lítio solúveis (Li2Sn, n = 3 − 8). Esses polissulfetos de lítio podem se difundir para o
ânodo e corroê-lo, o que resulta na perda de materiais ativos do eletrodo. Esse fenômeno é chamado
de ”efeito de vaivém” (shuttle effect).

4.7 Escreva a equação balanceada da reação de corrosão do ânodo pelos polissul-
fetos de lítio solúveis (Li2Sn) que produzem Li2S.

2.0 pt

A fim de suprimir o ”efeito de vaivém” (shuttle effect), as formas de polissulfetos em um eletrólito têm
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sido estudadas extensivamente. Li2S6 é um dos produtos intermediários mais representativos:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Umestudo teóricomostra quedois confôrmeros comenergias comparáveis, Li2S6(I) e Li2S6(II) coexistem
em 1,2-dimetoxietano (DME), um solvente eletrolítico comum em baterias de lítio-enxofre. A dissociação
de Li2S6 em DME é mostrada abaixo:

Equilíbrio químico de Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 e LiS•

3 em DME
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Tabela 4.1 Energias de Gibbs de dissociação (em kJmol−1) de diferentes reações em DME (298,15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20,68 18,92 100,55 45,13 43,37

4.8 Usando os dados da Tabela 4.1, calcule a razão entre as concentrações no equi-

líbrio dos dois confôrmeros em DME (298,15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Usando os dados da Tabela 4.1, calcule a constante de dissociação aparente da
reação Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 em DME (298,15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Ordene em ordem decrescente as seguintes concentrações no equilíbrio:
[Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] em DME.
4.0 pt

4.11 O potencial padrão de redução do lítio metálico em água a 298,15 K e 1 bar é:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3,040 V

Energias de Gibbs padrão de solvatação de
Li+(g) para Li+(sol) em diferentes solventes.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116,9 −114,6

Calcule o potencial padrão de redução do eletrodo de lítio metálico em DME.

6.0 pt

Estudos têm mostrado que a força eletromotriz de uma bateria de lítio-enxofre seria aumentada
substituindo-se o DME por dimetilsulfóxido (DMSO). Portanto, as formas de polissulfetos em DMSO
também chamam a atenção dos pesquisadores.

Em um teste, uma certa quantidade de Li2S e 4,81mg de enxofre em pó foram adicionados a 10,00mL
de DMSO, depois aquecidos e agitados até a completa dissolução (ignorando a mudança de volume).
Suponha que apenas os seguintes polissulfetos estivessem presentes no DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，
S2−
8 . A razão entre as concentrações no equilíbrio das espécies contendo enxofre foi:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17,50 ∶ 1,00 ∶ 4,50 ∶ 55,00 ∶ 5,00 ∶ 0,75

4.12 Calcule a massa original 𝑚 (em mg) de Li2S adicionado ao DMSO. 5.0 pt
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Uma Nova Jornada para o Enxofre Antigo

16% do total
Questão 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Pontuação 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Nota

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

razão entre as massas:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________
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4.11 (6.0 pt)

𝐸−⊖−(Li+(DME)/Li) = ______________________________V

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Interconversion among Nitrogen Oxides

15% of the total
Question 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Points 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Score

Nitrogen oxides (including N2O,NO,NO2,N2O4 and etc., usually written as NOx) are one of the main air
pollutants that can cause a series of problems such as ozone depletion, acid rain, photochemical smog,
and greenhouse effect. Therefore, the emission and conversion of NOx must be controlled to improve
air quality. Here let us investigate the oxidation of NO to NO2 via the reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Part A

It is generally accepted that this reaction proceeds through the followingmechanism in the atmosphere:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaction (1) and (2) and the reverse of reaction (1) are elementary reactions. Reaction (1) is a pre-
equilibrium reaction, and its equilibrium constant in terms of concentrations is denoted as 𝐾𝑐1. Reaction
(2) is the rate-determining step of the overall reaction, and its rate constant is 𝑘2.

5.1 Deduce the rate expression for the overall reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2 as a
function of [NO], [O2], 𝐾𝑐1 and 𝑘2.

4.0 pt

The temperature dependence of 𝐾𝑐1 could be approximately described as ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 and
𝑁 are constants). The change of 𝑘2 with temperature follows the Arrhenius equation with the pre-
exponential factor of𝐴2 andapparent activation energy of𝐸𝑎,2. Assume that𝐸a,2 and𝐴2 are independent
of the temperature.

5.2 Deduce the expressions for the pre-exponential factor (𝐴+) and apparent acti-
vation energy (𝐸𝑎+ ) of the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 as functions of 𝑀 , 𝑁 ,
𝐴2 and 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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The apparent rate constant (𝑘+) of the overall reaction is 6.63 × 105 L2mol−2min−1 at 600K, and its ap-
parent activation energy is 1.20 kJmol−1.

5.3 Calculate the rate constant (in L2mol−2min−1) of this reaction at 700 K. 2.0 pt

The standard enthalpies of formation (ΔfH−⊖−
m ) and standard entropies (S−⊖−

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

The standard reaction enthalpy and entropy changes of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 can be regarded as temper-
ature independent. All the gases are taken to be ideal for the following questions.

5.4 Calculate the thermodynamic equilibrium constant (𝐾−⊖−
𝑝 ) of this reaction at

600K.
4.0 pt

5.5 Calculate the standard internal energy change Δr𝑈−⊖−
m (in kJmol−1) of this reac-

tion at 600K.
3.0 pt

Experimental observation shows that the rate of the reaction of 2NO2 ⟶ 2NO + O2 is independent on
the concentration of NO and O2.

5.6 Deduce the expression of the rate for this reaction (the apparent rate constant
could be directly used as 𝑘−) and calculate the value of 𝑘− apparent at 600 K.
(If you failed to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 gas is introduced to a container with a fixed volume which is held at 600K and allowed to reach
equilibrium. 20 percent of the reactant is converted to NO and O2. All the gases are taken to be ideal.

5.7 Calculate the total pressure of this reaction system at equilibrium. (If you failed
to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Part B

Industrial exhaust is a main source of NOx. One of the approaches to reduce the emission of NOx is
through the oxidation of NO to NO2 and the subsequent absorption of the formed NO2 by absorbents.
However, because of the low concentration of NO in exhaust, its spontaneous oxidation in the atmo-
sphere is too slow to meet the demand of industry. Generally, solid catalysts are used to accelerate this
reaction. The NO oxidation proceeds on the surface of a specific catalyst (CatX) through the following
mechanism (adsorption site is denoted as Site):
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O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Assume that the adsorptions of NO, NO2 and O (from the dissociation of O2) cannot proceed beyond a
monolayer coverage, and these species are adsorbed by the same kind of surface sites. Their fractional
coverages (𝜃, defined as the ratio of the number of adsorption sites occupied to the number of total ad-
sorption sites) are denoted as 𝜃NO, 𝜃NO2

and 𝜃O, respectively. Thus, the fraction of unoccupied adsorption
sites (𝜃v) is 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Assume that all the adsorption and desorption processes are much
faster than reaction (S3).

5.8 Deduce the expression for 𝜃v as a function of [NO], [O2], [NO2] and the rate
constants involved in reactions (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Choose the correct expression for the rate of 2NO(g) +O2(g) −−→ 2NO2(g) at
the beginning of the reaction. Assume that the concentration and adsorption
of NO2 are both negligible.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

For some catalysts, the surface reaction proceeds via an alternative way instead of reaction (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

This step is also rate-determining for the overall reaction.

A catalyst (CatY) is used to promote the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2. When the temperature and NO
concentration are constant, the initial reaction rate changes with the concentration of O2 as follows:
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5.10 Choose a mechanism that is consistent with this curve.
(A) S3
(B) S5
(C) cannot be determined

6.0 pt
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Interconversão entre Óxidos de Nitrogênio

15% do total
Questão 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total

Pontuação 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Nota

Óxidos de nitrogênio (incluindo N2O, NO, NO2, N2O4 etc., geralmente denominados como NOx) são um
dos principais poluentes do ar que podem causar uma série de problemas, como destruição da camada
de ozônio, chuva ácida, smog fotoquímico e efeito estufa. Portanto, a emissão e conversão de NOx
devem ser controladas para melhorar a qualidade do ar. Aqui vamos investigar a oxidação de NO a NO2
por meio da reação 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Parte A

É geralmente aceito que esta reação ocorre de acordo com o seguinte mecanismo na atmosfera:

2 NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2 NO2 (2)

As reações (1) e (2) e o inverso da reação (1) são reações elementares. A reação (1) é uma reação de pré-
equilíbrio, e sua constante de equilíbrio em termos de concentrações é denotada como 𝐾𝑐1. A reação
(2) é a etapa determinante da velocidade da reação global, e sua constante de velocidade é 𝑘2.

5.1 Deduza a lei de velocidade para a reação global 2NO + O2 ⟶ 2NO2 em função
de [NO], [O2], 𝐾𝑐1 e 𝑘2.

4.0 pt

A dependência da temperatura de 𝐾𝑐1 pode ser expressa de maneira aproximada por ln 𝐾𝑐1 = 𝑀−(𝑁/𝑇 )
(𝑀 e 𝑁 são constantes). A dependência de 𝑘2 com a temperatura segue a equação de Arrhenius com
fator pré-exponencial 𝐴2 e energia de ativação aparente 𝐸𝑎,2. Considere que 𝐸a,2 e 𝐴2 são independentes
da temperatura.

5.2 Deduza as expressões do fator pré-exponencial (𝐴+) e da energia de ativação
aparente (𝐸𝑎+ ) da reação 2NO + O2 ⟶ 2NO2 em função de 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 e 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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A constante de velocidade aparente (𝑘+) da reação global é 6,63 × 105 L2 mol−2 min−1 a 600 K, e sua
energia de ativação aparente é 1,20 kJ mol−1.

5.3 Calcule a constante de velocidade (em L2 mol−2 min−1) dessa reação a 700 K. 2.0 pt

As entalpias padrão de formação (ΔfH−⊖−
m ) e entropias padrão (S−⊖−

m ) a 298,15 K são as seguintes:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJ mol−1) 91,3 33,1
𝑆−⊖−

m (J K−1 mol−1) 210,8 205,2 240,1

As variações de entalpia e entropia padrão da reação 2NO + O2 ⟶ 2NO2 podem ser consideradas
independentes da temperatura. Todos os gases são considerados ideais para as questões a seguir.

5.4 Calcule a constante de equilíbrio termodinâmica (𝐾−⊖−
𝑝 ) dessa reação a 600 K. 4.0 pt

5.5 Calcule a variação de energia interna padrão Δr𝑈−⊖−
m (em kJ mol−1) dessa reação

a 600 K.
3.0 pt

A observação experimental mostra que a velocidade da reação 2NO2 ⟶ 2NO + O2 é independente das
concentrações de NO e de O2.

5.6 Deduza a expressão da lei de velocidade para esta reação (a constante de velo-
cidade aparente pode ser usada diretamente como 𝑘−) e calcule o valor de 𝑘−
aparente a 600 K. (Se você não conseguiu encontrar o valor de 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) na
questão 5.4, use 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350,0)

8.0 pt

NO2 gasoso é introduzido em um recipiente com volume fixo que é mantido a 600 K até que se atinja o
equilíbrio. 20 por cento do reagente é convertido em NO e O2. Todos os gases são considerados ideais.

5.7 Calcule a pressão total do sistema após a reação atingir o equilíbrio. (Se
você não conseguiu encontrar o valor de 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) na questão 5.4, use
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350,0)

4.0 pt

Parte B

A exaustão industrial é a principal fonte de NOx. Uma das abordagens para reduzir a emissão de NOx
é por meio da oxidação de NO a NO2 e posterior absorção do NO2 por absorventes. No entanto, por
causa da baixa concentração do NO na exaustão, sua oxidação espontânea na atmosfera é muito lenta
para atender a demanda da indústria. Geralmente, catalisadores sólidos são usados   para acelerar esta
reação. A oxidação do NO ocorre na superfície de um catalisador específico (CatX) de acordo com o
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seguinte mecanismo (o sítio de adsorção é indicado como Site):

O2(g) + 2 Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2 O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Considere que as adsorções de NO, NO2 e O (a partir da dissociação de O2) não podem prosseguir além
da cobertura de uma monocamada, e essas espécies são adsorvidas em sítios de superfície equivalentes.
Suas frações de recobrimento (𝜃, definidas como a razão entre o número de sítios de adsorção ocupados
pelo número total de sítios de adsorção) são denotadas por 𝜃NO, 𝜃NO2

e 𝜃O, respectivamente. Assim, a
fração de sítios de adsorção desocupados (𝜃v) é 𝜃v = 1−𝜃NO −𝜃NO2

−𝜃O. Considere que todos os processos
de adsorção e dessorção são muito mais rápidos que a reação (S3).

5.8 Deduza a expressão para 𝜃v como uma função de [NO], [O2], [NO2] e as cons-
tantes de velocidade envolvidas nas reações (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Selecione a expressão correta para a lei de velocidade de 2 NO(g) + O2(g) −−→
2 NO2(g) no início da reação. Considere que tanto a concentração quanto a
adsorção de NO2 são desprezíveis.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

Para alguns catalisadores, a reação na superfície ocorre por um caminho alternativo ao invés da reação
(S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Essa etapa é também a etapa determinante da velocidade da reação global.

Um catalisador (CatY) é usado para promover a reação 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Quando a temperatura e a
concentração de NO são constantes, a velocidade inicial da reação varia com a concentração de O2 de
acordo com o gráfico a seguir:
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5.10 Selecione um mecanismo que é consistente com essa curva.
(A) S3
(B) S5
(C) não pode ser determinado

6.0 pt
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Interconversão entre Óxidos de Nitrogênio

15% do total
Questão 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Pontuação 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Nota

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________
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5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________L2mol−2min−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________
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5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)
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Enabling Phosphines

7% of the total
Question 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Points 3 6 8 5 6 3 5 36
Score

Phosphines are phosphorus analogues of amines. They also carry a lone pair of electrons at the phos-
phorus atom and thus exhibit Lewis basicity or nucleophilicity. But in contrast with tertiary amines, chiral
phosphines like P1 with three different substituents can be isolated as single enantiomers. Chiral phos-
phines are often used as chiral ligands in transition metal catalysis.

6.1 Using R/S symbol, assign the absolute configuration of P1. 3.0 pt

In the past two decades, as organocatalysis grew rapidly, a large number of nucleophilic phosphine-
catalyzed synthetic reactions have emerged. Among them, one of themost famous phosphine-catalyzed
reactions is the Lu (3+2) cycloaddition reaction, which was first developed by Chinese scientist Xiyan Lu.
For instance, under the catalysis of triphenylphosphine, ethyl allenoate 1 andmethyl acrylate 2 smoothly
produce two cyclopentene derivatives 3 (major) and 4 (minor).

Lu (3+2) cycloaddition:
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In a generally accepted mechanism, the Lu (3+2) reaction is a formal cycloaddition reaction. Initially,
the catalyst triphenylphosphine engages in a nucleophilic addition to ethyl allenoate 1 to generate a
zwitterionic intermediate A, which subsequently cyclizes with methyl acrylate 2 by two paths. In the
path leading to compound 3, an in situ generated phosphorus ylide intermediate B reversibly converts
into intermediate C via proton transfer; C undergoes an elimination to deliver the major product 3 and
release the phosphine catalyst. In the path leading to compound 4, a phosphorus ylide intermediate
B' is formed, which also reversibly converts into intermediate C' via proton transfer; C' undergoes an
elimination to give the minor product 4 and regenerate the phosphine catalyst.

Mechanism:

6.2 Draw the twomajor resonance structures that make up the shown resonance
hybridA (the involvement of ester group is not considered, and stereochemistry
is not required).

6.0 pt
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6.3 Draw the structures of intermediates B' and C' (stereochemistry is not re-
quired).

8.0 pt

Under similar conditions, ethyl allenoate 1 and diethyl fumarate 5 readily deliver the corresponding cy-
cloaddition product 6.

6.4 Draw the structure of compound 6 (stereochemistry is not required). 5.0 pt

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition reaction can be readily realized by utilizing chiral phosphine catalysts.
For example, under the catalysis of a chiral bicyclic phosphine P2, ethyl allenoate 1 and methyl acrylate
2 smoothly delivered an enantio-enriched cycloaddition product 3 in 80% ee (enantiomeric excess).

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

𝑛minor = the amount of minor enantiomer
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6.5 Mark the chirality centers in the chiral phosphine P2 by using asterisks. (Note:
points will be deducted for every wrong asterisk until 0 points)

6.0 pt

6.6 Give the ratio of 𝑛major/𝑛minor of product 3. 3.0 pt

Lu (3+2) cycloaddition reaction is a versatile tool in organic synthesis. For example, it was success-
fully used to synthesize (–)-hinesol, an important component of the Chinese medicinal herb Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Under the catalysis of PPh3, a chiral cyclohexanone 7 cyclized with tert-
butyl allenoate 8, affording a major product 9 and three minor products 10, 11 and 12. Minor products
10−12 are all the isomers of 9. Compound 9 could be readily transformed into (–)-hinesol by a multistep
process.
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6.7 In the following compounds, choose which one does not belong to the minor
products 10‒12.

5.0 pt
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Fosfinas

7% do total
Questão 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Pontuação 3 6 8 5 6 3 5 36

Nota

Fosfinas são análogos das aminas que contêm fósforo. Elas também carregam um par de elétrons livres
no átomo de fósforo e, portanto, exibem basicidade de Lewis ou nucleofilicidade. Mas, em contraste
com aminas terciárias, fosfinas quirais como P1 com três substituintes diferentes podem ser isoladas
como enantiômeros únicos. As fosfinas quirais são frequentemente usadas como ligantes quirais em
catálises envolvendo metais de transição.

6.1 Usando símbolo R/S, atribua a configuração absoluta de P1. 3.0 pt

Nas duas últimas décadas, à medida que a organocatálise cresceu rapidamente, surgiu um grande nú-
mero de reações sintéticas nucleofílicas catalisadas por fosfina. Entre elas, uma das reações catalisadas
por fosfina mais famosas é a reação de cicloadição Lu (3+2), que foi desenvolvida pela primeira vez pelo
cientista chinês Xiyan Lu. Por exemplo, sob a catálise da trifenilfosfina, o alenoato de etila 1 e o acrilato
de metila 2 brandamente produzem dois derivados de ciclopenteno 3 (majoritário) e 4 (minoritário).

Cicloadição Lu (3+2):
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Em um mecanismo geralmente aceito, a reação Lu (3+2) é uma reação formal de cicloadição. Inicial-
mente, o catalisador trifenilfosfina se acopla emuma adição nucleofílica ao alenoato de etila 1 para gerar
um intermediário zwitteriônico A, que subsequentemente cicliza com acrilato de metila 2 por duas vias.
No caminho que leva ao composto 3, um intermediário B de ilídio de fósforo gerado in situ converte-se
reversivelmente no intermediário C via transferência de prótons; C sofre uma eliminação levando ao
produto majoritário 3 e liberando o catalisador de fosfina. No caminho que leva ao composto 4, forma-
se um intermediário B’ de ilídio de fósforo, que também se converte reversivelmente no intermediário
C’ via transferência de prótons; C’ sofre uma eliminação para dar o produto minoritário 4 e regenerar o
catalisador de fosfina.

Mecanismo:
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6.2 Desenhe as duas estruturas de ressonância majoritárias que compõem o hí-
brido de ressonância A mostrado (o envolvimento do grupo éster não é consi-
derado e a estereoquímica não é necessária).

6.0 pt

6.3 Desenhe as estruturas dos intermediários B’ e C’ (a estereoquímica não é ne-
cessária).

8.0 pt

Sob condições similares, alenoato de etila 1 e fumarato de dietila 5 formam prontamente o produto de
cicloadição correspondente 6.

BRA-1 T-6 Q-3



Theory

Q6-4
Português Brasil (Brazil)

6.4 Desenhe a estrutura do composto 6 (a estereoquímica não é necessária). 5.0 pt

A reação de cicloadição assimétrica Lu (3+2) pode ser prontamente realizada utilizando-se catalisadores
de fosfina quirais. Por exemplo, sob a catálise de uma fosfina bicíclica quiral P2, alenoato de etila 1 e
acrilato demetila 2 brandamente formamumproduto de cicloadição 3 enantiomericamente enriquecido
em 80% ee (excesso enantiomérico).

Cicloadição assimétrica Lu (3+2):

Equação para o cálculo do ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = quantidade do enantiômero majoritário

𝑛minor = quantidade do enantiômero minoritário

6.5 Marque os centros de quiralidade na fosfina quiral P2 usando asteriscos. (Nota:
pontos serão descontados para cada asterisco errado até ummínimo de 0 pon-
tos para a nota do item)

6.0 pt

6.6 Dê a razão 𝑛major/𝑛minor do produto 3. 3.0 pt

A reação de cicloadição Lu (3+2) é uma ferramenta versátil em síntese orgânica. Por exemplo, foi usada
com sucesso para sintetizar (–)-hinesol, um componente importante da erva medicinal chinesa Chang
Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). Sob a catálise de PPh3, uma ciclohexanona quiral 7 ciclizada
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com alenoato de terc-butila 8, leva a um produto principal 9 e três produtos minoritários 10, 11 e 12. Os
produtos secundários 10−12 são todos os isômeros de 9. O composto 9 pode ser prontamente transfor-
mado em (–)-hinesol por um processo de várias etapas.

6.7 Dentre os compostos a seguir, selecione aquele que não pertence aos produtos
minoritários 10‒12.

5.0 pt
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Fosfinas

7% do total
Questão 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total

Pontuação 3 6 8 5 6 3 5 36
Nota

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Organic Molecules in Life

9% of the total
Question 7.1 7.2 7.3 Total
Points 12 8 12 32
Score

The synthesis of complex peptides and proteins is a challenging task. On September 17, 1965, Chinese
scientists synthesized crystalline bovine insulin artificially for the first time, marking a crucial step in the
journey of exploring the secret of life and opening the era of protein synthesis.

Stamp issued on the 50th anniversary (2015) of the first synthesis of crystalline bovine insulin

Coupling of carboxylic acid groups with amine groups to forge an amide bond is the most elementary
reaction in the synthesis of peptides and proteins. Allenone 2 was reported to be able to activate the
carboxylic acid 1 under mild reaction conditions forming the intermediate 3. Intermediate 3 then reacts
with amine 4 to give amide 5 with high yield, along with the byproduct 6.
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Similarly, N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA) with its major resonance structure 7 (in-
volvement of Ts group is not considered) can activate carboxylic acid in the same way as allenone 2.

7.1 Draw the structures of 7, intermediate 9 and compound 12. Show the stereo-
chemistry of any stereocenters.

12.0 pt

As the length of peptide chain grows, formation of amide bonds becomes more difficult, and conven-
tional condensationmethods are not applicable in the synthesis of proteins. In the first synthesis of crys-
talline bovine insulin, a method based on the chemistry of acylhydrazine 13 was developed to achieve
the challenging amide coupling between two peptides. As the following equations, compound 15 reacts
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with 16 smoothly in the presence of triethylamine.

Note: P1, P2 =peptides

7.2 Draw the structures of compounds 15 and 16. 8.0 pt

In addition to de novo synthesis, scientists can modify existing proteins. Although there are multiple re-
active sites on the surface of protein, such as amino groups, thiol groups, and carboxyl groups, the most
nucleophilic thiol groups are the preferred site when the protein is treated with electrophilic reagents
such as N-phenyl maleimide 18 viaMichael addition.

Under mild basic conditions (pH = 7.5), reagent 19 was proposed to react with the thiol group of protein
20 to give a neutral intermediate 21which is attacked by hydroxide to give compound 22. Compound 22
can equilibrate with an acyclic form 23, and subsequently react with another protein 20. The resulting
major product can exist either in the acyclic form 24 or in the cyclic form 25 in a similar way as the
equilibration between 22 and 23.
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7.3 Draw the structures of intermediate 21, compounds 24 and 25. Stereochem-
istry is not required.

12.0 pt
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Moléculas Orgânicas na Vida

9% do total
Questão 7.1 7.2 7.3 Total
Pontuação 12 8 12 32

Nota

A síntese de peptídeos e proteínas complexos é uma tarefa desafiadora. Em 17 de setembro de 1965, ci-
entistas chineses sintetizaram insulina bovina cristalina artificialmente pela primeira vez, marcando uma
etapa crucial na jornada de exploração do segredo da vida e inaugurando a era da síntese de proteínas.

Selo lançado no 50th aniversário (2015) da primeira síntese da insulina bovina cristalina.

O acoplamento de grupos de ácidos carboxílicos com grupos amina para formar uma ligação amídica
é a reação mais elementar na síntese de peptídeos e proteínas. Alenona 2 foi relatada como sendo
capaz de ativar o ácido carboxílico 1 sob condições reacionais brandas formando o intermediário 3. O
intermediário 3 então reage com a amina 4 para gerar a amida 5 com alto rendimento, junto com o
subproduto 6.
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Similarmente, N-etinil-N-metil-p-toluenossulfonamida (MYTsA) com sua estrutura de ressonância princi-
pal 7 (o envolvimento do grupo Ts não é considerado) pode ativar o ácido carboxílico da mesma forma
que a alenona 2.

7.1 Desenhe as estruturas de 7, do intermediário 9 e do composto 12. Mostre a
estereoquímica dos estereocentros.

12.0 pt

Conforme o comprimento da cadeia peptídica cresce, a formação de ligações amídicas se tornamais difí-
cil, e os métodos de condensação convencionais não são aplicáveis na síntese de proteínas. Na primeira
síntese da insulina bovina cristalina, um método baseado na química da acilhidrazina 13 foi desenvol-
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vido para acessar o desafiador acoplamento amídico entre dois peptídeos. Comomostrado nas reações
a seguir, o composto 15 reage suavemente com 16 na presença de trietilamina.

Nota: P1, P2 =peptídeos

7.2 Desenhe as estruturas dos compostos 15 e 16. 8.0 pt

Em adição à síntese de novo, cientistas podem modificar proteínas existentes. Embora hajam múltiplos
sítios reativos na superfície da proteína, tais como grupos amino, grupos tióis e grupos carboxílicos,
os grupos tióis mais nucleofílicos são os sítios preferidos quando a proteína é tratada com reagentes
eletrofílicos, tais como N-fenil maleimida 18 via adição de Michael.

Sob condições básicas brandas (pH = 7,5), o reagente 19 foi proposto para reagir com o grupo tiol da
proteína 20 gerando o intermediário neutro 21 que é atacado por hidróxido para formar o composto
22. O composto 22 pode se equilibrar com uma forma acíclica 23, e subsequentemente reagir com uma
outra proteína 20. O produto principal resultante pode existir tanto na forma acíclica 24 como na forma
cíclica 25 em ummodo similar ao equilíbrio entre 22 e 23.
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7.3 Desenhe as estruturas do intermediário 21 e dos compostos 24 e 25. Estere-
oquímica não é requerida.

12.0 pt
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Moléculas Orgânicas na Vida

9% do total
Questão 7.1 7.2 7.3 Total
Pontuação 12 8 12 32

Nota

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 pt) 9 (4.0 pt) 12 (4.0 pt)

7.2 (8.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)
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7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)
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Q8-1
English (Official)

Amazing Chiral Spiro Catalyst

10% of the total
Question 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Points 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Score

Chiral compounds are important for human health, for example, more than 50% of the medicines cur-
rently in clinical use are single enantiomers of chiral molecules. However, synthesizing chiral molecules
in enantio-enriched form is a great challenge. Professor Qilin Zhou's team in Nankai University in China
developed a series of chiral spiro catalysts with high activity, raising the efficiency of asymmetric synthe-
sis to a new height, and being widely used in the pharmaceutical industry. These catalysts can give up
to (reach up to) 99.9% ee and can be used down to 0.00002 mol% loading. This research result won the
first prize of the 2019 National Natural Science Award of China.

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

The synthetic route of the chiral ligand SpiroPAP is shown in the following scheme.
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Theory

Q8-2
English (Official)

Note:

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Draw the structures of 1, 2, 4, 5. (Stereochemistry is not considered) 16.0 pt

8.2 From the following reagents, which reagent A can NOT be used for the trans-
formation of 8 to 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

The racemic spiro compound 6 reacts with (–)-menthyl chloroformate (10) to generate compounds 11a
and 11b, which can be separated by column chromatography, followed by hydrazinolysis to obtain opti-
cally pure (+)-6 and (–)-6.

BRA-1 T-8 Q-2
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Note:

eq= equivalent

8.3 Choose the correct statement below.
(a) Compounds 11a and 11b are a pair of enantiomers.
(b) Compounds 11a and 11b are a pair of diastereomers.
(c) Compounds 11a and 11b are a pair of cis-trans isomers.
(d) Compounds 11a and 11b are a pair of conformational isomers.

2.0 pt

Part B

The Ir-SpiroPAP was prepared by reaction of SpiroPAP with [Ir(cod)Cl]2 (cod is cycloocta-1,5-diene) in
MeOH under hydrogen as shown below.

BRA-1 T-8 Q-3



Theory

Q8-4
English (Official)

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Write the oxidation number of Ir in the catalyst Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Write the number of valence electrons of d orbitals for metal Ir in the catalyst
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

The chiral spiro catalyst Ir-SpiroPAP was used for the asymmetric total synthesis of Mulinane-type diter-
pene 22 as shown below.

8.6 Draw the structures of 15 and 16, including the appropriate stereochemistry. 8.0 pt
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8.7 From the following reagents, choose the best for B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 From the following reagents, choose the best for C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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O Incrível Catalisador Espiro Quiral

10% do total
Questão 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Pontuação 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Nota

Compostos quirais são importantes para a saúde humana, por exemplo, mais do que 50% dos medica-
mentos correntemente emuso clínico usam enantiômeros simples demoléculas quirais. Entretanto, sin-
tetizar moléculas quirais na forma enriquecida em um dos enatiômeros é um grande desafio. A equipe
do Professor Qilin Zhou da Universidade de Nankai na China desenvolveu uma série de catalisadores
espiros quirais com altas atividades, levando a eficiência de sínteses assimétricas a um novo patamar,
e sendo largamente utilizados na indústria farmacêutica. Estes catalisadores podem levar até a 99,9%
ee (excesso enantiomérico) e podem ser usados em quantidade abaixo de 0,00002 mol%. Esta pesquisa
resultou no primeiro lugar na Premiação Nacional de Ciências Naturais da China de 2019.

Nota:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Parte A

A rota sintética do ligante quiral EspiroPAP é mostrada no esquema a seguir.
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Nota:

eq = equivalente

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Desenhe as estruturas de 1, 2, 4, 5. (Estereoquímica não é considerada). 16.0 pt

8.2 A partir dos seguintes reagentes, qual ”reagente A” NÃO PODE ser usado na
transformação de 8 em 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

O composto 6 espiro racêmico reage com o (–)-cloroformiato de mentila (10) para gerar os compostos
11a e 11b, que podem ser separados por cromatografia em coluna, seguida pela hidrazinólise para obter
os compostos opticamente puros (+)-6 e (–)-6.
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Nota:

eq= equivalente

8.3 Assinale a afirmação correta abaixo.
(a) Compostos 11a e 11b são um par de enantiômeros.
(b) Compostos 11a e 11b são um par de diastereoisômeros.
(c) Compostos 11a e 11b são um par de isômeros cis-trans.
(d) Compostos 11a e 11b são um par de isômeros conformacionais.

2.0 pt

Parte B

O Ir-EspiroPAP foi preparado pela reação do EspiroPAP com [Ir(cod)Cl]2 (cod é cicloocta-1,5-dieno) em
MeOH sob hidrogênio, como mostrado abaixo.
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Nota:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Escreva o número de oxidação do Ir no catalisador Ir-EspiroPAP. 2.0 pt

8.5 Escreva o número de elétrons de valência dos orbitais d para o metal Ir no ca-
talisador Ir-EspiroPAP.

2.0 pt

O catalisador espiro quiral Ir-EspiroPAP foi usado para a síntese assimétrica total do diterpeno do tipo
Mulinano 22, como mostrado abaixo.

8.6 Desenhe as estruturas de 15 e 16, incluindo a estereoquímica apropriada. 8.0 pt
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8.7 A partir dos seguintes reagentes, assinale o melhor para B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 A partir dos seguintes reagentes, assinale o melhor para C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

BRA-1 T-8 Q-5
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O Incrível Catalisador Espiro Quiral

10% do total
Questão 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total

Pontuação 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Nota

Parte A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

BRA-1 T-8 A-1
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8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Parte B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pt) 16(4.0 pt)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

BRA-1 T-8 A-2
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Total Synthesis of Capitulactone

9% of the total
Question 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Points 24 2 16 2 44
Score

The plant of Curculigo capitulata grows in the Southern China and has long been used in traditional Chi-
nese herbal medicine for the treatment of many diseases. Capitulactone (1) was isolated from the roots
of Curculigo capitulata. Its structure with absolute configuration was unambiguously established by a
combination of spectroscopic data and total synthesis.

The total synthesis of 1 began with the iodination of commercially available 4-bromoveratrole 2 through
a key intermediate 12 as shown in the following scheme.
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Note:

cat = catalyst

eq = equivalent

9.1 Draw the structures of compounds 3-5, 8, 9 and 11 and show the stereochem-
istry of any stereocenters.

24.0 pt
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(R)-Epichlorohydrin (7) was prepared from (+)-mannitol (13) through a route as shown below.

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated
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9.2 From the following conditions, choose the best for A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

9.3 Draw the structures of intermediate products 15, 16, 18 and 19 and show the
stereochemistry of any stereocenters.

16.0 pt

The diketal 14 can also be prepared by treating (+)-mannitol (13) with 2-methoxypropene (23) in the
presence of catalytic amount of tolunesulfonic acid (TsOH) in anhydrous toluene. The model reaction is
shown below.

9.4 The proposed mechanism for this reaction involves key intermediates (I-V) as
shown above, choose the correct order of the formation of the key intermedi-
ates during the reaction process.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Síntese Total da Capitulactona

9% do total
Questão 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Pontuação 24 2 16 2 44

Nota

A planta da Curculigo capitulata cresce no sul da China e tem sido usada há muito tempo na medicina
herbal (fitoterapia) tradicional chinesa para o tratamento de muitas doenças. Capitulactona (1) foi iso-
lada das raízes de Curculigo capitulata. Sua estrutura com configuração absoluta foi inequivocamente
estabelecida por uma combinação de dados espectroscópicos e síntese total.

A síntese total de 1 inicia com a iodação do 4-bromoveratrol 2, disponível comercialmente, através de
um intermediário chave 12, como mostrado no seguinte esquema.
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Nota:

cat = catalisador

eq = equivalente

9.1 Desenhe as estruturas dos compostos 3-5, 8, 9 e 11 e mostre as estereoquími-
cas dos estereocentros.

24.0 pt
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(R)-Epicloridrina (7) foi preparada a partir de (+)-manitol (13) através da rota mostrada abaixo.

Nota:

eq = equivalente

conc = concentrado

BRA-1 T-9 Q-3
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9.2 A partir das seguintes condições, assinale a melhor para A.
(a) Piridina
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) ZnCl2 Anidro

2.0 pt

9.3 Desenhe as estruturas dos produtos intermediários 15, 16, 18 e 19 e mostre as
estereoquímicas dos estereocentros.

16.0 pt

O dicetal 14 pode também ser preparado pelo tratamento de (+)-manitol (13) com 2-metoxipropeno
(23) na presença de uma quantidade catalítica de ácido toluenossulfônico (TsOH) em tolueno anidro. A
reação modelo é mostrada abaixo.

9.4 Omecanismo proposto para esta reação envolve os intermediários chaves (I-V)
como mostrado acima, assinale a ordem correta de formação dos intermediá-
rios chaves durante o processo reacional.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Síntese Total da Capitulactona

9% do total
Questão 9.1 9.2 9.3 9.4 Total

Pontuação 24 2 16 2 44
Nota

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)

BRA-1 T-9 A-1
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9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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