
 

Torneio Virtual de Química 2012 

2ª fase 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

01) Esta prova contém dez questões subjetivas (abertas). 

02) Deve-se escolher cinco questões para responder. 

03) As resoluções das questões escolhidas (escaneadas ou digitadas) devem ser enviadas 

juntamente com a Ficha de Identificação a seguir devidamente preenchida, como anexo 

para segundafase@torneiovirtualdequimica.com.br, no formato .pdf, em um único 

arquivo. Em uma mesma página, não pode haver resoluções de problemas diferentes. 

04) Em um prazo de até 3 (três) dias, contados após o recebimento da Ficha de 

Identificação e das Resoluções, será enviado um e-mail de confirmação da inscrição. 

Caso este não seja recebido, é necessário o reenvio dos dados. 

05) A prova deve ser feita com pesquisa a materiais bibliográficos. 

06) Após o recebimento do e-mail de confirmação, não serão mais consideradas outras 

Resoluções. 

07) A segunda fase terá duração de quatro semanas, encerrando o prazo para envio das 

respostas, com a ficha de inscrição, no dia 06 de outubro de 2012. 

Apoio: 

                   

mailto:segundafase@torneiovirtualdequimica.com.br
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Nome Completo: 

 

_________________________________________________________________________ 

RG: 

______________________________ 

 

Nome Completo: 

 

_________________________________________________________________________ 

RG: 

______________________________ 

Nome Completo: 

 

_________________________________________________________________________ 

RG: 

______________________________  



O último ato 

 No fim da tarde, em 221B Baker Street, num 

dos últimos dias de novembro de 1896, Sherlock 

Holmes fumava seu quarto charuto, quando voltou 

sua atenção a seu amigo, que caminhava de um lado 

a outro do quarto enquanto lia o jornal.  

- Watson, o que o aflige tanto? 

- Notícias absurdas! Um escândalo! Como se já não 

bastasse os atentados à família real enquanto 

passeava pela Torre de Londres, e durante uma 

apresentação oficial da Scotland Yard, esta manhã um balão explodiu em frente ao 

palácio de Buckingham! Eu mesmo tive que socorrer Lestrade quando este se 

machucou durante a segunda explosão, e agora isso! 

- Ah, sim, e o interessante é que vários transeuntes viram o balão durante a noite. Todos 

disseram acreditar que era algum balão festivo de uma comemoração da coroa.  

- Interessante? Não acredito que não possa estar revoltado com o ocorrido! 

- Ora Watson, Lestrade nem se machucou, estava apenas abalado. E não é que não 

esteja consternado, mas já soube pelo próprio Lestrade, poucos minutos após o terceiro 

atentado, que não houve feridos, e claro toda a Scotland Yard está mobilizada no caso, 

porém ainda não estão nem perto de encontrar o culpado.  

- E em tão pouco tempo você já está? 

- Comecei minhas investigações logo 

após o primeiro atentado, uma semana 

atrás, mas ainda preciso realizar 

trabalho de campo para confirmar 

minhas hipóteses, porém sem dúvidas a 

pista mais importante já está em 

minhas mãos. Veja esta carta que 

Lestrade me entregou, foi encontrada 

junto aos restos do balão. 



 “A seu ver, o motivo principal residia não tanto na impossibilidade natural de ocultar 

o crime, como no próprio criminoso; todos os criminosos, sejam eles quais forem, 

experimentam no momento de cometer o seu crime uma espécie de enfraquecimento da 

vontade e do raciocínio, estado esse que vem depois a ser substituído por um 

atordoamento extraordinário e pueril, precisamente no momento em que mais 

necessárias lhe seriam a razão e a prudência. Esse eclipse do raciocínio, esse 

desfalecimento da vontade, segundo Raskolnikov, apoderava-se do homem à maneira 

de uma doença, desenvolvendo-se progressivamente e alcançando o seu máximo de 

intensidade momentos antes do cometimento do crime: persistia durante a execução 

deste último e algum tempo depois, conforme os indivíduos, acabando depois por 

desaparecer como qualquer outra doença. O problema estava em saber se é a doença 

que engendra o crime, ou se o próprio crime, por sua natureza, é que é sempre 

acompanhado de certo gênero de doença.” 

- Napoleão Bonaparte, 1888” 

- Será alguma espécie de charada? Que texto mais desconexo. 

- Sim e não. Este é um trecho de um livro escrito por um autor Russo, 

Fiódor  Dostoiévski.  Esta carta foi escrita a mão, com a mesma caligrafia de cartas 

semelhantes deixadas próximas ao local dos outros dois atentados. E sim, sem sombra 

de dúvidas, este é um delicado desafio a nossa inteligência. 

- E como espera que ajude a encontrar um criminoso tão astuto a ponto de escapar às 

investigações de toda Scotland Yard? Ele não entregaria pistas contra si mesmo, pode 

muito bem ser uma pista falsa. Apesar de que as cartas por si só já indicam muito. 

Nosso suspeito tem contato com literatura Russa, sendo possivelmente um estrangeiro 

ou um homem muito culto e viajado. 

- Ou os dois. Além disso, não é preciso ser muito talentoso para se esconder fora do 

foco das lentes opacas da Scotland Yard. Porém, é preciso deter considerável 

conhecimento de química para ter executado tais atentados. Mas sem dúvidas o que o 

delatou não foi o ato em si, mas a intenção. 

- Desculpe, mais uma vez não consigo acompanhá-lo. 



- Perfeitamente compreensível, levei quatro charutos para chegar a esta conclusão. 

Ainda esta manhã, consegui uma tradução deste livro, e há sem dúvidas inúmeras 

semelhanças entre o conceito do Crime de Raskolnikov e o defendido por Pierre 

François Lacenaire. 

- O famoso poeta e assassino francês, que alegou em sua defesa que seus crimes foram 

um ato de protesto contra as injustiças sociais? 

- Precisamente. A primeira carta foi assinada como Théophile-Jules Pelouze, 1847. A 

segunda foi assinada como Pierre Jules Théophile Gautier, 1836.  

- Faz alguma idéia do que isso signifique? 

- Ainda preciso averiguar certos fatos, porém 1836 foi o ano em que Lacenaire fora 

executado, Gautier foi um poeta e crítico literário que escreveu um poema sobre a mão 

de Lacenaire, e o protagonista da história de Dostoievski justifica seu crime com 

alegoria de que ele é um Napoleão.  

- À exceção de Dostoievski, todos os outros são franceses. E quanto aos outros nomes e 

datas? Que mais havia escrito nas outras cartas? 

- Ainda não estou convicto do que significam. 

- Convicto? Então, suponho que já conseguiu relacionar os outros fatos de maneira 

conclusiva. 

- De fato, estamos lidando com um homem que se considera acima da lei, e vê seus atos 

como a mão que se ergue contra a injustiça.  

- Que injustiça? 

- Isso, ainda é cedo para afirmar. Naturalmente, analisei a composição da tinta utilizada 

nas três cartas. É a mesma nas três. Não é uma tinta qualquer, é uma rara tinta chinesa, 

um artefato de luxo em toda a Grã Bretanha, onde praticamente todos os tinteiros são 

feitos de vitríolo verde e taninos.  

- Francamente, Holmes, como isso pode ajudar em alguma coisa?  

- De imediato, não prova absolutamente nada. Mas claro, fui a todos os locais em 

Londres onde esta tinta poderia ser comprada, consegui descobrir que apenas oito 



pessoas, todos com sotaque estrangeiro, compraram um frasco deste tipo na última 

semana. 

- Você tem nomes? 

- Não de todos, mas dois deles estavam no palácio, durante um evento ontem a noite, 

porém compraram suas tintas em dias e lojas diferentes. 

-Holmes, qualquer nobre pode comprar uma tinta cara por capricho e visitar o palácio 

real na mesma semana. 

-Coincidências são padrões que não foram reconhecidos. Apenas um deles foi 

convidado pela família real para os três infelizes eventos. É um nobre, dono de um 

reconhecido jornal francês. 

- Acha que foi ele? 

- Se eu fosse da Scotland Yard este homem já estaria preso. Mas agora preciso ir, o 

tempo é curto antes que aconteça o próximo ato. Estes três foram apenas um prelúdio. 

Problema 1: O Fogo nos céus  

 Na manhã do terceiro 

atentado, Sherlock Holmes 

interrogou várias testemunhas, e 

todas afirmaram ter visto uma 

névoa branca pairar a volta das 

chamas durante quase um minuto, até se dissolver por completo. Uma pequena fonte de 

água do palácio fora danificada com a explosão e, após queimar as pontas dos dedos 

enquanto investigava, Holmes percebeu que estava fortemente ácida.  

 Sabendo que o balão continha inicialmente apenas dois gases diatômicos 

homonucleares, cuja razão entre suas massas molares é 35,45. 

a) Encontre a composição qualitativa da mistura, e dê a fração molar mínima de um dos 

componentes para que o balão pudesse flutuar. 

b) Explique, mostrando todas as reações envolvidas, porque o balão explodiu somente 

ao amanhecer. 



c) Deixando claro todos os conceitos envolvidos, mostre qual região do espectro visível 

estava de fato envolvida na explosão. 

Problema 2: O óleo explosivo 

 No local da segunda explosão, em Scotland Yard, Sherlock Holmes encontrou 

vestígios de um óleo amarelado de odor irritante e lacrimogêneo. Ao tentar coletá-lo, 

para realizar posteriores análises, explodiu em seu frasco e, por pouco, não o feriu 

copiosamente.  

 Este óleo é feito de um único composto, cujo ponto de ebulição é 71 ºC. Nesta 

temperatura, a 1 atm de pressão, a densidade de seu vapor é 4,27g
.
L
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. É constituído por 

apenas dois elementos e possui 11,6% em massa de nitrogênio. 

a) Encontre o composto utilizado neste atentado, mostre sua estrutura de Lewis, a 

hibridização do átomo central, sua geometria molecular e a de seus pares de elétrons, e 

sua reação de decomposição. 

 b) Compare a direção e o valor do seu momento de dipolo com os da amônia e do 

trifluoreto de nitrogênio. Explique se a ordem de seus pontos de ebulição pode ou não 

ser diretamente relacionada ao seu momento de dipolo, deixando claras as forças 

intermoleculares envolvidas. 

c) Mostre sua reação com água e explique, deixando claro todos os conceitos 

envolvidos, se esta é ou não uma reação redox e se o pH da solução formada deve ser 

ácido ou básico. 

Problema 3: A verdade no papel   

 A fim de descobrir o tipo de tinta utilizada nas cartas, Holmes raspou 

cuidadosamente algumas letras.  Numa das amostras, aqueceu vigorosamente num tubo 

de ensaio e esperou esfriar. Quando já resfriada, adicionou uma pitada de rodamida de 

potássio, a fim de observar uma cor vermelho sangue, que deveria surgir se a tinta fosse 

feita a partir de vitríolo verde e taninos.  

a) Dê a nomenclatura oficial do vitríolo verde e da rodamida de potássio. Mostre as 

estruturas de ressonância dos ânions dos dois. Deveria ocorrer uma reação entre o ânion 



de um e a forma oxidada do cátion do outro, Explique a necessidade de aquecer a 

amostra, e mostre a reação que geraria a cor vermelha. 

 Holmes realizou quase a exaustão uma série 

de ensaios, até que resolveu testar a presença de 

Bórax, componente abundante de uma antiga tinta 

chinesa, conhecida por sua durabilidade secular. 

 Numa das amostras adicionou fluorita e 

depois algumas gotas de vitríolo. Aproximou a boca 

do tubo de ensaio da chama, de modo que quando os 

vapores da mistura a tocaram, a chama começou a 

queimar num verde intenso, confirmando suas 

suspeitas.  

b) Dê a nomenclatura oficial da fluorita e do vitríolo. 

Mostre as reações que ocorreram no tubo de ensaio. A cor característica que se observa 

na chama se deve à formação de um composto volátil de boro: mostre sua estrutura de 

Lewis. Há alguns íons metálicos relativamente comuns que também dão cor verde à 

chama. Cite um e explique porque não interfere no teste. 

 A degradação oxidativa dos escritos de 

Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, e muitos 

outros documentos históricos de valor 

inestimável é ironicamente catalisada pela tinta 

que deveria imortalizá-los. 

 Este problema de conservação do papel é decorrente de reações do primeiro tipo 

de tinta que Holmes esperava encontrar. 

c) Mostre as reações que ocorrem no papel, causando sua decomposição, chamando a 

parte orgânica de RH ou no caso dos radicais, R
.
. 

Problema 4: O último ato 

 Na Torre de Londres, Sherlock Holmes encontrou os 

fragmentos de um artefato aparentemente feito à mão. 

Continha gotas de um óleo amarelado que explodiu sob o 



seu sapato, causando um audível estalo, quando acidentalmente o pisou. 

 Holmes conseguiu coletar amostras em quantidade suficiente para fazer uma 

análise elementar, e concluiu:  

“- Sem dúvidas a forma mais perigosa de glicerina, o uso mais mortífero de vitríolo e 

ácido nítrico.” 

a) O resultado da análise elementar foi C: 15,9%; H: 2,2%; O 63,4%; N:18,5%. Diga 

qual o nome trivial do composto, mostre sua estrutura. Sua reação de decomposição 

forma uma complexa mistura de produtos. Escreva esta reação, considerando que só se 

formam quatro produtos, todos gasosos, dos quais dois estão em sua forma elementar. 

b) Estime a variação de volume molar, ΔVm, de sua reação de decomposição a 25 ºC. 

Utilizando apenas as energias de ligação, estime ΔHº. Explique a partir destes dados 

porque o composto pode ser usado como explosivo. 

Em meados de dezembro de 1896, de volta a 221B Baker Street: 

- Holmes! Há dias que não tenho notícias suas!  

- Estive consideravelmente ocupado.  

- Já conseguiu desvendar o mistério? 

- Sim. Mas estou convicto que o criminoso arrependeu-se por completo. 

- Irrelevante! Este homem deve ser preso e julgado imediatamente. 

- Compreendo suas emoções, mas a lei 

só pode ser aplicada aos vivos. Além 

disso, ele encontrou uma forma muito 

mais nobre de deixar uma marca na 

história. 

- Como assim? 

- Encontrei-o em seu leito de morte, 

onde me entregou uma cópia de dois 

dos seus últimos escritos, ironicamente, uma tragédia chamada Nemesis, e seu 

testamento.  

- Que dizia? 



- Por hora, a única tragédia que meus olhos viram foi a sua própria. Na carta encontrada 

durante o primeiro atentado estava escrito uma única frase, “Le marchand de la mort est 

mort “, a mesma estava na capa de seu testamento. 

c) “Quando você elimina o impossível, o que restar, não importa o quão improvável, 

deve ser a verdade”. 

 -Sherlock Holmes, 1890” 

 Uma das cartas delatou o criminoso, as outras confirmaram suas intenções. 

Descreva detalhadamente como Sherlock Holmes utilizou as evidências encontradas nos 

locais do crime, e as pistas deixadas nas cartas, para desvendar o mistério. Contra que 

injustiça era o protesto do criminoso? Diga qual foi o seu último ato, capaz de marcar as 

páginas da história de uma forma que nem Sherlock Holmes previu. 

Problema 5: A Reação de Mannich 

 A formação de ligações carbono–carbono é sempre um desafio numa síntese 

orgânica. A reação de Mannich é uma das muitas reações que permitem a formação 

destas ligações. Trata-se de uma reação de aminometilação de um átomo de carbono 

situado a uma posição vicinal de um grupo funcional carbonílico (carbono-α).  

 

 
 

 Seu mecanismo é parcialmente mostrado a seguir : 
 
 

 
 

 
 

a) Escreva as estruturas das dos compostos de A, B, C, D a E. Proponha também um 

nome sistemático para esse produto A. 

 

 Com o objetivo de ratificar propostas mecanísticas, muitas vezes são realizados 

experimentos em que se utilizam compostos contendo isótopos menos abundantes. 

Considere os exemplos a seguir: 



I)                   II)   

 

 b) Mostre as estruturas dos compostos À’ e A’’, justificando com as etapas 

relevantes do mecanismo. 

 

 O tramadol® é um analgésico sintético utilizado para tratar dores que variam do 

nível moderado ao severo. Sua primeira síntese, realizada por uma equipe da Chemie 

Gruenenthal G.m.b.H. é parcialmente mostrada a seguir. (Brit. 997,399. Chem Abst. 

1965, 63, 9871f.; Neth. Appl. 6,610,022. Chem. Abst. 1967, 67, 21507u.) 
 
 

 
 

 As raízes e folhas de várias espécies de Estemonáceas foram muito utilizadas na 

medicina tradicional chinesa, japonesa e tailandesa para tratar doenças respiratórias, 

infestações de parasitas e como inseticidas.  

 Dentre os vários alcalóides isolados destas plantas, estão a Dideidrostemofolina 

e a Isodideidrostemofolina, cuja síntese é parcialmente mostrada a seguir. (Overman et. 

at. J. Am. Chem. Soc. 2003,125,15284-15285) 

 

 
 

c) Mostre as estruturas dos compostos X, Y e Z. Nesta rota sintética para o tramadol®, 

quantos estereoisômeros são formados?  



Problema 6: Uma breve história da Terra 

 O Sistema Solar é composto de um 

conjunto radicalmente diferente de planetas 

e luas, variando dos gigantes gasosos: 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, até os 

planetas rochosos mais próximos do Sol.  

 Séculos de estudos da Terra, dos 

planetas vizinhos e de meteoritos 

permitiram desenvolver modelos para o nascimento do Sistema Solar. Observações 

astronômicas de telescópios cada vez mais poderosos adicionaram uma nova dimensão 

para estes modelos, assim como os estudos geoquímicos da poeira estelar e de 

asteroides. 

 Enquanto é aceito que o Sol e os planetas todos coalesceram da mesma nuvem 

de gases, pouco se sabe sobre como a Terra obteve sua composição química peculiar, ou 

porque os outros planetas terminaram tão diferentes desta, e uns dos outros. 

Adaptado de : Origin and evolution of earth: Research questions for a changing planet, 

Comittee on grand research questions in the solid-earth sciences, National Research 

Council, National Academic Press, Washington, D.C., 2008 

a) Encontre a fração molar dos 8 elementos mais abundantes na Terra e estime o 

número de átomos deste planeta. 

 A nucleossíntese de elementos leves como Hélio ocorre em todas as estrelas de 

massa comparável à do Sol, a partir de processos de fusão nuclear. 

2 
2
H → 

4
He 

 Entretanto a nucleossíntese de elementos mais pesados requer temperaturas da 

ordem de milhões de Kelvin. Em geral ocorrem em supernovas ou em estrelas algumas 

ordens de grandeza maiores que o Sol e que já "queimaram" todo o seu hidrogênio. 

b) A seguir está representada uma sequência de reações nucleares que ocorre numa 

supernova: 

 



A + 
4
He → B 

B + 
4
He → C 

C + 
4
He → D 

D + 
4
He → E 

E + 
4
He → F 

F + 
4
He → G 

G + 
4
He → H 

H + 
4
He → I 

 As letras em negrito foram atribuídas de forma arbitrária para cada nuclídeo, não 

havendo correlação com o símbolo do respectivo elemento. 

 Encontre os nuclídeos de A a I, sabendo que o número de cada um é o dobro do 

seu respectivo número atômico, e que o número de massa de I é 1,5 vezes o de D. 

c) O irídio é um dos elementos menos abundantes na crosta terrestre, com uma 

fração em massa da ordem de 0,001 ppm, mas mesmo com uma produção mundial da 

ordem de apenas três toneladas, possui incontáveis aplicações. 

 Catalisadores de irídio possuem diversas aplicações em processos industriais, 

como hidroformilação e carbonilação do metanol. Devido a sua incrível resistência 

mecânica e à corrosão, ligas de irídio-platina ou irídio-titânio são utilizadas em 

tubulações de águas profundas e motores de avião.  

 Camadas nanométricas de irídio revestem os espelhos de alguns telescópios 

espaciais, e suas propriedades garantem a resolução incomparável destes instrumentos. 

 Diga qual a principal fonte de Irídio e explique sua correlação com a teoria que 

surgiu no ano de 1980, que utiliza um cataclismo de dimensões mundiais para explicar 

uma súbita alteração na distribuição dos biomas terrestres. 



Problema 7: Espongistatinas 

 As espongistatinas compõem uma família de produtos naturais com alta 

atividade antitumoral, além de serem de grande complexidade estrutural. A 

espongistatina 1, membro mais ativo contra algumas linhagens de tumores resistentes a 

quimioterápicos, atraiu a atenção de diversos grupos de pesquisa. Uma de suas várias 

sínteses é mostrada a seguir : (Ley et al, Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 5433-5438). 

 

 

a) Diga quais são os grupos funcionais presentes na Espongistatina 1, o número de 

estereocentros e insaturações. Fique atento para os grupos destacados em vermelho. 

 Desenhe os anéis E e F na sua conformação mais estável, deixando claras suas 

considerações. 



 

 Numa das várias etapas da síntese, foi realizada a reação descrita a seguir: 

 

b) Mostre o mecanismo desta reação. Assinale com R ou S todos os estereocentros. 

 A união destes dois fragmentos, uma das últimas etapas de síntese, foi realizada 

através de uma olefinação de Wittig: 

 

c) Defina o que são grupos de proteção e explique, baseado no mecanismo geral de 

uma olefinação de Wittig, a necessidade de grupos de proteção utilizados nesta etapa da 

síntese da Espogistatina 1. 



Problema 8: Um probleminha ácido 

 O conceito de equilíbrio químico surgiu em 1803, quando Claude Louis 

Berthollet constatou pela primeira vez a reversibilidade de algumas reações químicas. 

 Praticamente todas as reações que não tenham um valor de ΔGº muito elevado 

são reversíveis, salvo os exemplos em que há energias de ativação muito altas 

envolvidas, de modo que são incontáveis os exemplos em que o controle adequado da 

posição de um equilíbrio químico é imprescindível, seja para manutenção de um 

processo industrial ou homeostase de um organismo vivo.  

 Tratando-se de seres vivos, os equilíbrios ácido-base são particularmente 

importantes no tocante à estabilidade e distribuição das biomoléculas no organismo. Por 

exemplo, a constante de equilíbrio para a formação do complexo entre hemoglobina e 

O2 é dependente do pH e as membranas plasmáticas só são permeáveis a certas 

biomoléculas se estas estiverem em sua forma protonada ou desprotonada.  

 Considere os aminoácidos a seguir:  

 

pKa1 1,83 2,20 1,96 

pKa2 9,13 9,11 8,18 

pKa3 - 10,07 10,18 

 

a) Associe cada valor de pKa aos respectivos hidrogênios ácidos de cada um destes 

aminoácidos e mostre de forma qualitativa : 

i) As suas estruturas predominantes no equilíbrio a pH=1, pH= 7,4 e pH=13. 

ii) Os valores de pH onde estão nos máximos de suas capacidades tamponantes. 

b) Calcule o pH de uma solução aquosa 0,01 mol
.
L
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 de ácido (+)-tartárico (pKa1 2,95 ; 

pKa2 4,25) considerando: 

i) Apenas seu primeiro hidrogênio ácido. 



ii) Seus dois hidrogênios ácidos. 

c) Em 100 mL de água, foram dissolvidos 0,001 mol de ácido (+)-tartárico e 0,001 mol 

de ácido oxálico (pKa1 1,25; pKa2 4,14). Calcule a concentração de todas as espécies em 

solução, deixando claras as aproximações necessárias. 

Problema 9: Da termodinâmica à indústria 

 

 O gás de síntese, também conhecido em 

português como gasogênio, é o nome atribuído a uma 

mistura gasosa constituída por proporções variáveis de 

hidrogênio (H2) e monóxido e dióxido de carbono 

(CO e CO2).  

 Esta mistura pode ser produzida por diferentes 

processos, e têm inúmeras aplicações como a 

produção de gás hidrogênio, que por sua vez é utilizado em processos industriais 

importantes como a síntese de amônia e hidrogenação de olefinas.  

 Além disso, também tem aplicações em processos como carbonilação do 

metanol, para síntese do ácido acético, e hidroformilação para síntese de aldeídos. 

 

 

 
 

a) Calcule ΔHº, ΔSº e ΔGº, a 500 K e 1600 K para cada um dos equilíbrios. Explique 

qualitativamente: 

i) Os valores obtidos de ΔSº para cada um dos dois equilíbrios. 

ii) Para qual região o equilíbrio está deslocado em cada uma das temperaturas, 

utilizando os valores de ΔHº e ΔGº. 

 

 Ambas as reações são consideravelmente lentas, mesmo a altas temperaturas, de 

modo que para ser possível a produção em escala industrial de gás de síntese é 

necessário o uso de catalisadores específicos, normalmente feitos de óxidos de metais 

de transição. Uma limitação operacional ainda sem solução é o fato do primeiro 



equilíbrio, mesmo na presença destes catalisadores, ser muito lento a temperaturas 

abaixo de 900 K. 

b) São dadas a seguir quatro possíveis arranjos de reatores para a preparação industrial 

do gás de síntese a partir do metano e do vapor d’água: 

I. Realização de todo o processo em um reator à temperatura de 1600K  

II. Realização de todo o processo em um reator à temperatura de 500K. 

III. Realização em duas etapas: 

i) Fase inicial em um reator aquecido à temperatura de 1600K. 

ii) Fase secundária em outro reator aquecido à temperatura de 500 K. 

IV. Realização em duas etapas: 

i) Fase inicial em um reator aquecido à temperatura de 500 K. 

ii) Fase secundária em outro reator aquecido à temperatura de 1600 K. 

 

 Descreva a posição do equilíbrio nos quatro arranjos mostrados e diga qual deve 

ser o mais interessante para a produção do gás de síntese, onde se deseja maximizar a 

fração molar do H2 deixando claros os fundamentos físico-químicos envolvidos. 

 

c) Nos balões adiabáticos A e B, de 10,0 L cada, revestidos internamente com um filme 

de hematita, um dos catalisadores utilizados no processo de formação do gás de síntese, 

foram preenchidos com amostras gasosas de CO, H2O e SF6 a 1600 K: 

 

 

 

Com a abertura da válvula 1, os gases entraram em contato até se estabelecer o 

equilíbrio.  

 Demonstre que a concentração de metano no sistema é desprezível, e calcule a 

fração molar de todas as outras espécies, a pressão e temperatura finais do sistema. Este 

experimento foi projetado de forma a ocorrerem pequenas modificações da temperatura 

a fim de não haver variação expressiva dos dados termodinâmicos e da posição do 

equilíbrio. 

Balão A: CO(g) e SF6(g) 

     = 1 atm 

     = 32 atm 

Balão B: H2O(g) e SF6(g) 

      = 1 atm 

     = 32 atm 



Dados termodinâmicos a 500 K 

                                  

   
               -26,29 -94,09 0 -58,28 -19,25 

                  50,87 56,14 34,84 49,36 49,51 

 
  

Dados termodinâmicos a 1600 K 

                                         

   
               -27,70 -94,61 0 -59,87 -21,54 - 

                   59,92 70,74 43,25 60,65 68,72 - 

                   6,49 12,09 5,82 9,56 20,20 21,20 

 

Problema 10: Labirinto periódico 

 A periodicidade de algumas das propriedades dos elementos químicos, hoje 

razoavelmente explicável à luz das teorias modernas de estrutura atômica e ligação 

química, já formaram um complexo labirinto para os químicos dos séculos XVIII e 

XIX. 

 As peças do tabuleiro encontraram seu lugar após o trabalho visionário de 

Mendeleev, que, em sua época, conseguiu dispor os elementos conhecidos da forma que 

conhecemos hoje: a tabela periódica. 

 Tomando emprestados alguns de seus elementos, foi montada a sequência 

reacional a seguir:  

1) A + 2 B → C + 2 H2O 

2) 3 B → 2 D 

3) 2 E + B → 2 F 

4) F + H2O → G 

*H2O é água, e não óxido de di ”H”, e as letras foram escolhidas de forma arbitrária 

para todos os compostos, não havendo correlação com o símbolo do respectivo 

elemento. 

 Sabendo que as massas molares de A, B, D, E e F estão numa progressão 

aritmética, que as massas molares de A, B e E estão numa progressão geométrica e que 

a massa molar de G é 98 g mol
-1

. 



a) Encontre os compostos de A a G. 

b) Explique a importância: 

i) Econômica da reação 1. 

ii) Ambiental da reação 2. 

iii) Econômica e ambiental das reações 3 e 4. 

c) Considere os quatro elementos em posição diagonal na tabela periódica ao elemento 

do átomo central de E.  Mostre as estruturas de Lewis e hibridização do átomo central 

de: 

i) Dois compostos, um linear e outro em forma de T, respectivamente de massa molar 

98,9 g
.
mol

-1
, e 136,9 g

.
mol

-1
. 

ii) Um ânion oxigenado que forma com amônio um sal com percentual mássico de 35% 

para o nitrogênio e é utilizado como fertilizante. 

iii) O par redox de ânions oxigenados, altamente tóxicos, que constituem um problema 

de contaminação de água potável em diversos países. 

 

 


