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- Grécia antiga Alquimistas (400 A.C.)
Matéria consiste de partículas distintas indivisíveis (átomos)
Ausência de evidências experimentais.

Lei da Conservação da Massa : Não há alteração detectável 
na massa numa reação química comum.

- Século XVIII  Antoine Lavoisier (1789)
Química como ciência quantitativa (conservação de massa no decorrer de uma 

reação química).

-Alquimia
Os árabes herdaram, na Idade Média, a cultura do mundo antigo e, no que diz respeito à 

química, aprofundaram-se no desenvolvimento da alquimia. Na busca da Pedra Filosofal que 
transformaria tudo em Ouro, ou ainda do Elixir da Longa Vida, os alquimistas acumularam 
grande experiência em diversos processos, que foram muito úteis na evolução da química 
através dos tempos.
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1. Teoria Atômica

- Dalton, por volta de 1808, em sua teoria atômica veio a explicar várias dessas leis 
empíricas e intuitivas.

- Os três postulados principais da teoria atômica de Dalton são:

- Século XIX - Lei das proporções definidas (Proust)
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1. Teoria Atômica – Thompson (1887)

Qe = -1,6 x 10-19 C



1. Teoria Atômica - Rutherford (1911)
Radioatividade
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1. Teoria Atômica - Limitãções

Dalton Thomson Rutherford

• Não descria
cargas elétricas

• Não explicava os
desvios angulares
do experimento
de Rutherford.

• A interação
elétrica entre
elétron e núcleo
deveria levar ao
colapso.

• O elétron ao girar
em torno do
núcleo perderia
energia, entrando
em uma órbita
elíptica e
colapsando no
núcleo.
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1. Natureza da Luz – Altas Velocidades



Teoria Quântica para o Átomo



1. Natureza da Luz – Teoria Quântica

- Max Planck (1900)  Ressuscitou o modelo corpuscular da luz quando
apresentou uma teoria explicando a radiação do corpo negro.

Planck assumiu que a energia da radiação eletromagnética emitida fosse quantizada em 
unidades de hn. Estas quantidades discretas de energia, foram chamadas de quanta de 
energia, sendo que um quantum de luz de freqüência equivalente a hn.

Corpo Negro



1. Natureza da Luz – Teoria Quântica
Efeito Fotoelétrico

Metal

-
ϕ

hν -
K

hν = ϕ + K



1. Natureza da Luz – Teoria Quântica
Efeito Compton



1. Teoria Atômica – Raias Espectrais



1. Teoria Atômica – Bohr (1913)
Postulados

• O elétron pode se mover em determinadas órbitas sem irradiar. Essas órbitas
estáveis são denominadas estados estacionários.

• As órbitas estacionárias são aquelas nas quais o momento angular do elétron
em torno do núcleo é igual a um múltiplo inteiro de h/2π

• O elétron irradia quando salta de um estado estacionário para outro mais
interno, liberando um fóton.



1. Teoria Atômica – Bohr
Raios das Órbitas

Energia da Órbita



1. Teoria Atômica – Bohr – Raias Espectrais



1. Princípio da Correspondência

O fato da Física Quântica se reduzir à Física Clássica, para números quânticos
muito grandes, é denominado Princípio da Correspondência, o qual foi proposto
por Niels Bohr no início do desenvolvimento da física moderna.

Clássico

Quântico



1. A Idéia do Átomo Convencional
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1. A Idéia do Átomo Convencional

Isoeletrônicos
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1. Átomo de De Broglie



1. Princípio da Incerteza

É impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um
elétron instantaneamente.
Dessa forma as órbitas convencionais dos elétrons são proibidas. Um
prelúdio dos orbitais atômicos.



1. A Função de Onda
Equação de Schrödinger



1. A Função de Onda
Equação de Schrödinger
Independente do Tempo



1. A Função de Onda - Interpretação

O físico Max Born deu uma importante
contribuição para a interpretação da
função de onda. Ele sugeriu que o
quadrado da função de onda da
Equação de Schrodinger media a
probabilidade de encontrar um
partícula em uma certa posição.

Interpretação Probabilística.

Densidade de Probabilidade



1. Poço Potencial Infinito



1. Poço Potencial Infinito - Solução



1. O Átomo de Hidrogênio - Solução



1. O Átomo de Hidrogênio - Solução



1. Eis que faz-se os ORBITAIS

Função Radial



1. Eis que faz-se os ORBITAIS

Função Radial + Esféricos Harmônicos



1. Os Números Quânticos (n,l,m)



1. Os Números Quânticos (n,l,m)



1. Camadas e Subcamadas



1. Átomos Polietrônicos
Distribuição Eletrônica



1. Átomos Polietrônicos
Distribuição Eletrônica

Spin do Elétron



1. Átomos Polietrônicos
Distribuição Eletrônica

CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA

a) Princípio da Exclusão de Pauli



1. Átomos Polietrônicos
Distribuição Eletrônica

CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA

b) Princípio da Estabilidade



1. Átomos Polietrônicos
Distribuição Eletrônica

CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA

c) Regras de Hund

Princípio da Máxima Multiplicidade. Mostra que, quanto maior 
o número de elétrons com spin paralelos num orbital 

incompleto, a energia será menor

Multiplicidade - M=2S+1

S é o spin total

Estado Singleto: S=0 e M=1

Estado Tripleto: S=1 e M=3



1. Átomos Polietrônicos
Distribuição Eletrônica

DIAGRAMA DE PAULI – PRINCÍPIO DE AUFBAU



1. Átomos Polietrônicos
Distribuição Eletrônica

CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA DE ÍONS



1. Massa Atômica 

Massa do próton é 1,6726 x 10-27 kg

• As massas atômicas são medidas definidas
internacionalmente com sendo 1/12 da massa de um
átomo de carbono com Z=12.

• Esta unidade de massa é chamada unidade de massa
atômica unificada simbolizada por u

Este total é maior que a massa obtida experimentalmente, a qual é 4,00260 u

Esta diferença é denominada defeito de massa



1. Massa Atômica 

Massa do próton é 1,6726 x 10-27 kg

• As massas atômicas são medidas definidas
internacionalmente com sendo 1/12 da massa de um
átomo de carbono com Z=12.

• Esta unidade de massa é chamada unidade de massa
atômica unificada simbolizada por u

Este total é maior que a massa obtida experimentalmente, a qual é 4,00260 u

Esta diferença é denominada defeito de massa

1 u = 1,660538 x 10-27 kg



1. O Mol
1 u = 1,660538 x 10-27 kg

Um dos usos mais importante da massa atômica é o de encontrar as massas das 
substâncias reagentes e dos produtos em uma reação química

(H2O2)
a massa molecular é (2(1,008 u) + 2(16,00 u) que é igual 34,02 u

Poderíamos considerar por exemplo as reações envolvendo 6,022 x 1023 átomos

6,022 x 1023 u é igual a 1,0 grama

Número de Avogadro



1. História da Tabela Periódica



1. História da Tabela Periódica



1. História da Tabela Periódica – Moseley



1. História da Tabela Periódica – Moderna
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1. Tabela Peródica Moderna



1. Propriedades Periódicas

Diversas são as propriedades com comportamento periódico:

• Raio Atômico;
• Energia de Ionização;
• Afinidade Eletrônica
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1. Estrtura de Átomos e Moléculas

Como os átomos são agrupados nas moléculas? Por exemplo 
como é a organização atômica nos compostos NaCl e H2O?

• Quando os átomos estão fortemente agrupados dizemos existe uma ligação
química entre eles;

• Ligações químicas ocorrem sempre envolvendo os elétrons das camadas
mais externas, as quais são denominadas de camadas de valências;

• Gilbert Lewis introduziu uma simbologia muito conveniente para
descrever este fenômeno, a qual foi denominada de símbolos de Lewis;

• Nesta simbologia, os elétrons da camada de valência em um átomo são
indicados por pontos colocados em torno do símbolo atômico



1. Estrtura de Átomos e Moléculas



1. Estrtura de Átomos e Moléculas

Regra do Octeto

Na formação de compostos um átomo pode ganhar ou perder elétrons ou 
ainda trocar pares de elétrons de forma a completar oito elétrons na sua 

camada de valência.



1. Estrtura de Átomos e Moléculas

Ligações Iônicas

Duas formas óbvias nas quais um átomo pode obter uma camada de valência com 
oito elétrons são perdendo os seus elétrons externos ou ganhando elétrons 
adicionais. Metal com um Não-Metal.

Estruturas de Lewis



1. Estrtura de Átomos e Moléculas

Ligações Iônicas
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Ligações Iônicas



1. Estrtura de Átomos e Moléculas

Ligações Covalentes

Para a ligação entre Não-Metais é sugerido um compartilhamento de elétrons



1. Estrtura de Átomos e Moléculas

Ligações Covalentes

Para a ligação entre Não-Metais é sugerido um compartilhamento de elétrons

Estruturas de Lewis



1. Estrtura de Átomos e Moléculas

Ligações Covalentes – Orbitais Atômicos



1. Estrtura de Átomos e Moléculas

Ligações Covalentes – Orbitais Atômicos e Moleculares



1. Estrtura de Átomos e Moléculas
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1. Estrutura de Átomos e Moléculas
2) Ligações pi (π) : São aquelas que os orbitais se 
sobrepõe paralelamente



1. Estrutura de Átomos e Moléculas



1. Estrutura de Átomos e Moléculas

Estruturas de Ressonância

Os elétrons envolvidos em estruturas de ressonância são ditos deslocalizados. 
Apenas os elétrons mudam de posição na molécula



1. Estrutura de Átomos e Moléculas

Estruturas de Ressonância



1. Estrutura de Átomos e Moléculas

Teoria de Repulsão do Par de Elétrons no Nível de Valência 
(RPENV)
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1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Teoria de Repulsão do Par de Elétrons no Nível de Valência 
(RPENV)



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Polaridade Molecular
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Polaridade Molecular



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Hibridização



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Hibridização – sp3



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Hibridização – sp2



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Hibridização – sp



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Hibridização – sp



1. Estrutura de Átomos e Moléculas

Ligações Múltiplas



1. Estrutura de Átomos e Moléculas

Teoria dos Orbitais Moleculares
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Teoria dos Orbitais Moleculares



1. Estrutura de Átomos e Moléculas

Teoria dos Orbitais Moleculares - H2

Combinação Linear de Funções de Onda



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Teoria dos Orbitais Moleculares - H2



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Teoria dos Orbitais Moleculares - H2



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Teoria dos Orbitais Moleculares - H2

Ligante

Anti-Ligante

Ligante

Anti-Ligante



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Teoria dos Orbitais Moleculares - He2



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Teoria dos Orbitais Moleculares – Tipo p



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Teoria dos Orbitais Moleculares – Formas



1. Estrutura de Átomos e Moléculas
Teoria dos Orbitais Moleculares – F2



2. Estequiometria

Estequiometria é o cálculo que permite relacionar quantidades de
reagentes e produtos, que participam de uma reação química com
o auxílio das equações químicas correspondentes.



2. Estequiometria

Massa Molecular é o cálculo que permite relacionar quantidades
de reagentes e produtos, que participam de uma reação química
com o auxílio das equações químicas correspondentes.



2. O Mol
1 u = 1,660538 x 10-27 kg

Um dos usos mais importante da massa atômica é o de encontrar as massas das 
substâncias reagentes e dos produtos em uma reação química

(H2O2)
a massa molecular é (2(1,008 u) + 2(16,00 u) que é igual 34,02 u

Poderíamos considerar por exemplo as reações envolvendo 6,022 x 1023 átomos

6,022 x 1023 u é igual a 1,0 grama

Número de Avogadro



2. Massa Molecular e o Mol
1 u = 1,660538 x 10-27 kg

Um dos usos mais importante da massa atômica é o de encontrar as massas das 
substâncias reagentes e dos produtos em uma reação química

(H2O2)
a massa molecular é (2(1,008 u) + 2(16,00 u) que é igual 34,02 u

Poderíamos considerar por exemplo as reações envolvendo 6,022 x 1023 átomos

6,022 x 1023 u é igual a 1,0 grama

Número de Avogadro



2. Massa Molecular e o Mol
1 u = 1,660538 x 10-27 kg

Um dos usos mais importante da massa atômica é o de encontrar as massas das 
substâncias reagentes e dos produtos em uma reação química

(H2O2)
a massa molecular é (2(1,008 u) + 2(16,00 u) que é igual 34,02 u

Poderíamos considerar por exemplo as reações envolvendo 6,022 x 1023 átomos

6,022 x 1023 u é igual a 1,0 grama

Número de Avogadro



2. Massa Molecular e o Mol



2. Fórmulas Mínimas e Moleculares
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2. Estequiometria em Reações Químicas
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2. Reagente Limitante

10 fatias de pão + 7 fatias de Queijo
10 fatias de pão + 5 fatias de Queijo
14 fatias de pão + 7 fatias de Queijo



2. Reagente Limitante



2. Rendimento 



2. Soluções
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2. Soluções

Fração Molar

100 g H2O                         +                          15 g NaCl



2. Soluções

Densidade

100 g H2O      1 g/mL  100 mL

Concentração em Quantidade de matéria



2. Soluções



2. Diluições
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2. Estequiometria em Soluções
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sistema: é a parte do universo que
desejamos estudar e que pode
conter matéria, radiação ou ambos. O
sistema é separado do universo
por fronteiras cuja forma é arbitrária
(por nós definidas de acordo com
nosso interesse) e que podem ser fixas
ou móveis

• vizinhança: é o restante do universo









É a energia necessária para promover um deslocamento contra uma força. 

•Trabalho de expansão de um gás. 

Se o sistema é isolado termicamente 



é a energia transmitida entre o sistema e a vizinhança como resultado de uma
diferença de temperatura (desequilíbrio térmico)

• q tem sinal positivo = se transferido para dentro do sistema
• q tem sinal negativo = se transferido para fora do sistema



energia interna (U): é a capacidade total que um sistema tem de
realizar trabalho

• U aumenta se calor é absorvido ou se trabalho é realizado sobre o
sistema

• o sistema troca energia com a vizinhança
= a energia total é conservada
= se o sistema ganha energia, a vizinhança perde energia
= se o sistema perde energia, a vizinhança ganha energia

• Primeira Lei da Termodinâmica:

U q w  
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Dados um estado inicial e um estado final, a variação da função de estado será sempre 
a mesma qualquer que seja o caminho percorrido pelo sistema



O TRABALHO NÃO É UMA FUNÇÃO DE ESTADO 

O CALOR NÃO É UMA FUNÇÃO DE ESTADO 



Processo isobárico:  A pressão é constate. São importantes para os processos 
químicos.  

U q w  

extw P . V  

pU q p. V   
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