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Ementa 
Estrutura atômica; periodicidade das propriedades atômicas; modelos de ligação química 
(iônica e covalente); geometria molecular; interações intermoleculares, propriedades 
gerais de sólidos, líquidos e gases. Noções de termodinâmica. 

 

Programa 
1. Estrutura atômica 
Modelos atômicos. Funções de onda e níveis de energia. Números quânticos e orbitais 
atômicos. Spin do elétron; Energia dos orbitais. .Magnetismo e Paramagnetismo. Regra de 
Hund e princípio de exclusão de Pauli. Preenchimento dos orbitais e configuração 
eletrônica dos átomos. 

2. Periodicidade das propriedades atômicas 
Configuração eletrônica e a tabela periódica. Carga nuclear efetiva. Periodicidade das 
propriedades atômicas: raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica 
e suas anomalias. Principais grupos dos elementos. 

3. Modelos de ligação química (iônica e covalente) e geometria molecular 
Introdução geral aos conceitos de ligação química: Ligação iônica e covalente. 
Ligação iônica. Configuração eletrônica de íons, energia de ionização e afinidade 
eletrônica. Ciclo de Born-Haber. Estrutura e energia de retículo cristalino. Caráter 
covalente em ligações predominantemente iônicas (distância de ligação, solubilidade, 
estabilidade térmica, ponto de fusão e sublimação) 
Ligação Covalente. Estruturas de Lewis. Geometria molecular: modelo VSEPR. Teoria da 
ligação de valência e modelo da hibridização de orbitais. Orbitais híbridos envolvendo 
orbitais-d. Ligações múltiplas. Limitações da teoria da ligação de valência. 
Propriedades da ligação química: entalpia e comprimento de ligação. Ordem da ligação. 
Estruturas de ressonância. Polaridade das ligações químicas. eletronegatividade. 
Orbitais moleculares para moléculas diatômicas homonucleares e heteronucleares. 
4. Interações intermoleculares 
Interações íon-íon; íon-dipolo; dipolo-dipolo e dipolos induzidos. Ligação de hidrogênio.. 
Efeitos destas interações em pontos de fusao, de ebulição e solubilidade. Estrutura geral 
de liquidos. Gás ideal e gases reais. 

5. Noções de termodinâmica e equilíbrio químico 
As Leis da Termodinâmica; critérios de espontaneidade; energia de Gibbs. Constantes de 
equilíbrio; resposta do equilíbrio a mudanças das condições. 

6. Cinética química 
Ordem de reação. Reações de primeira e segunda ordem. Tempo de meia vida. Influência 
da temperatura na velocidade de reação; energia de ativação 

Vetor  
OF:S-5 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
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Critérios de Avaliação 
Critérios de avaliação definidos pelo Professor, com base no disposto na Seção I – Normas 
Gerais, Capítulo V – Da Avaliação do Aluno na Disciplina, do Regimento Geral de Graduação. 
Frequência: 75 % (* O abono de faltas será considerado dentro do previsto no capítulo VI, 
seção X, artigo 72 do Regimento Geral de Graduação) 

 

 

 


