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1. Abaixo representamos a energia de interação dos átomos de K e Cl em função da
distância interatômica. A energia de ionização do K é 4.4eV e a a�nidade eletrônica
do Cl é 3.7eV.

(a) Quanto �custa� a formação dos íons in�nitamente separados.

(b) Uma vez os átomos formam uma molécula (KCl) é necessário ceder energia ao
sistema para separá-lo em átomos neutros. Estime o comprimento de onda que
deveria ter um fóton para dissociar a molécula.

(c) Qual a energia necessária para separar a molécula em íons? Discuta.

(d) Identi�que no gra�co a curva correspondente ao estado ligante e ao estado
antiligante.

2. Abaixo estão representados 4 orbitais da molécula de N2, e os respectivos orbitais
atômicos, 2p, que os compõem (os pontos pretos representam os núcleos atômicos).
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(a) Identi�que os orbitais σ e π.

(b) Quais são ligantes e quais são anti-ligantes? Porquê? Quais ajudariam na
formação da ligação molecular?

(c) Quais orbitais estão ocupados na molécula neutra no estado fundamental?.
Discuta.

(d) Dentre os estados ligantes, qual está associado ao nível de mais baixa energia
(mais estável)? Porquê?

3. A Piridina (C5NH5) é uma molécula muito comum em diversos compostos, como
algumas vitaminas, e usada para a síntese de fármacos, herbicidas e pesticidas.
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(a) Acima está representado o diagrama dos níveis de energia dos orbitais (autoes-
tados) da piridina em eV e os grá�cos de alguns de seus orbitais. Quais deles
são orbitais σ e quais são π?. Quantos elétrons realizam ligações π e quantos
realizam ligações σ?

(b) Identi�que os estados de caroço no diagrama de energias.

(c) Segundo este diagrama, qual é o maior comprimento de onda que um fóton
deveria ter para deixar a molécula em um estado excitado? Em que região do
espectro eletromagnético ele está?

(d) Qual é a energia de ionização da piridina (aproximadamente)?

4. Abaixo são apresentados esquemas aproximados de níveis eletrônicos ocupados das
moléculas de água e de metano, em eV, e um grá�co experimental da medida do
potencial de ionização (IP) da molécula de metano (medida a partir da emissão de
fótoelétrons).

(a) Quantos elétrons de valência tem a molécula de água? E quantos tem a
molécula de metano? Todos os estados eletrônicos estão representados?

(b) Explique o que signi�ca serem as energias negativas.

(c) O número de átomos das duas moléculas é diferente, mas o número de níveis é
o mesmo: isto faz sentido? Por quê?

(d) Existe acordo teórico-experimental para os resultados do metano? Interprete
e discuta.

(e) Qual a energia de ionização que você estimaria para a molécula de água? Qual
a frequência do fóton necessário para promover essa ionização da molécula de
água?

5. Abaixo são apresentados esquemas aproximados dos espectros de níveis eletrônicos
ocupados das moléculas amônia (NH3) e metanol (CH3OH), em eV.
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(a) Quantos elétrons de valência tem a molécula de amônia? E quantos tem a
molécula de metanol? Estão representados níveis de caroço? Identi�que-os.

(b) Qual o comprimento de onda do fóton incidente para que se consiga promover
a ionização de cada molécula?

(c) Abaixo estão ilustrados orbitais moleculares de valência da molécula de amônia
(NH3) para alguns de seus níveis eletrônicos. Relacione cada um dos orbitais
ao diagrama de níveis correspondente, justi�cando sua resposta.

6. Considere diferentes moléculas diatômicas descrevendo pequenos deslocamentos em
torno da posição de equilíbrio (considere o movimento harmônico).

(a) Calcule o valor da massa reduzida para : I) A molécula de CO; II) A molécula
de H2.

(b) Para as mo¨éculas de CO e H2 as separações em energia de dois níveis vibra-
cionais consecutivos (h̄ω) são dadas por E(CO)=0.27eV e E(H2)=0.54eV. Qual
a energia de ponto zero para as moléculas de CO e H2?

(c) Estime as �constantes de mola� para cada molécula (CO e H2).
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7. Uma molécula pode vibrar de várias maneiras diferentes, mas sabemos que podemos
reproduzir qualquer dessas maneiras em termos de algumas vibrações fundamentais,
ou modos de vibração �normais�. Abaixo estão listadas as energias aproximadas (em
eV) e as intensidades relativas de acoplarnento com a luz (absorção de energia) para
os tipos de vibração indicados, na �gura abaixo, para as moléculas de água e metano.

(a) Lembrando que a luz é oscilação eletromagnética, use o conceito de dipolo
elétrico molecular para explicar as variações de intensidade de absorção de luz
da tabela.

(b) Comente o fato de o estiramento simétrico acoplar com a luz para a água, mas
não para o metano.

(c) Lembrando que a energia da onda luminosa está diretamente relacionada com
o seu comprimento de onda, estime qual o comprimento de onda de um fóton
que possa fazer a molécula de água passar do primeiro para o segundo estado
vibracional.

8. Considere uma transição entre os níveis vibracionais ν = 0 e ν
′

= 1, da �gura do
exercício 5 de sala, ambos no seu estado rotacional mais baixo.

(a) Se esta transição ocorre com a absorção de um fóton de número de onda ν =
1
λ

= 3015cm−1, o que aconteceria com este valor caso o sistema começasse num
nível vibracional mais alto? E se terminasse num mais alto?

(b) Com base nisso, explique o que são os traços igualmente espaçados ao redor do
pico principal de absorção no espectro abaixo, do metano:
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