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EMENTA
Teoria de ligação de valência e do orbital molecular. Teorias ácido/base incluindo
teoria de Pearson. Aspectos da química dos metais alcalinos e alcalinos terrosos.
Aspectos da química dos não-metais com ênfase aos aspectos da química dos
grupos do boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Metais de transição.

PROGRAMA
1. Teoria de Ligação de valência
- Configuração eletrônica de camada de valência.
- Correlação configuração/geometria. Propriedades magnéticas.
- Caso de moléculas simples: metano, amônia e água.
- Moléculas orgânicas:alcano, alceno e alcino.
- Correlação estrutura da molécula/propriedades doadoras/aceptoras de
elétrons
2. Teoria do orbital molecular
- Formação de orbital molecular ligante, anti-ligante e não-ligante.
- Moléculas diatômicas homonucleares.
- Moléculas diatômicas heteronucleares.
- Correlações diagrama – ordem de ligação, comprimento de ligação etc..
- Correlação diagrama – propriedades ácido/base das moléculas.
3. Teoria ácido/base
- Revisão dos diversos conceitos ácido/base.
- Teoria ácido/base de Pearson: ácidos e bases duros e macios
- Estudo das correlações duro/macio e ligação química.

-

Correlações de ácidos e bases duros e macios com estado de oxidação de
íons metálicos e conceitos de orbitais HOMO e LUMO.
Estudo da formação de ligação química metal/ligante com ênfase a
interação
duro/macio e acidez /basicidade inerentes.

4. Aspectos da química dos metais alcalinos e alcalino-terrosos.
- propriedades dos elementos alcalinos e alcalino-terrosos.
- Ocorrência e métodos de preparação
- Ligação iônica e compostos de metais alcalinos e alcalino-terrosos
- Solvatação, raio atômico e raio iônico
- Complexação de metais alcalinos e alcalino-terrosos.
5. Aspectos da química dos não-metais.
- Aspectos da química dos grupos do: boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e
flúor.
- Compostos oxigenados do boro, halogenetos e ligação nos boranos.
A química de alumínio: A química do estado trivalente, íons aquo e sais
oxo.
- Ligação química no carbono. Híbridos sp3, sp2 e sp. Alotropia e
propriedades,
Compostos com ligação C-O e C-N. Silício e outros elementos. Propriedades.
- O nitrogênio e a ligação química simples e múltiplas. Hidretos e
óxidos de nitrogênio. Fósforo e outros elementos, halogenetos,
oxoalogenetos, e oxoácidos. Aspectos da química dos compostos de
nitrogênio e fósforo como ligantes de metais de transição.
- Oxigênio e ligação química, alotropia, compostos de oxigênio, peróxidos
e superóxidos. Enxofre, compostos de enxofre com hidretos, halogenetos e
oxoácidos. Compostos de oxigênio e enxofre como ligantes de metais de
transição.
- Halogênios e gases nobres. Propriedades. Ácidos e oxoácidos, compostos
Interhalogenados. Gases nobres e a química do xenônio.
6. Aspectos da química dos metais de transição.
- Metais de transição. Elementos da primeira série de transição. Estados de
oxidação
Configuração eletrônica, propriedades periódicas, complexos de metais de
transição:
Conceito, teoria de ligação de valência, nomenclatura, geometrias, isomeria e
número de coordenação.
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