


Modelos atômicos
Dalton (1803)                       Thonson (1906)               Rutherford (1911)

Átomo indivisível                              (cargas + e -)                         núcleo 

Bohr (1913)                                         Shoredinger (1926)

Níveis de energia                                Nuvem eletrônica



ESTRUTURA ATÔMICA

Distribuição eletrônica de cátions

1º) distribui-se os elétrons do átomo neutro 

utilizando o diagrama de Linus Pauling. 

Exemplo: Átomo de Fe (Z=26)  

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

2º) Retira-se os elétrons que o átomo perdeu da camada de valência.

A distribuição eletrônica do cátion Fe2+ é dada por:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6



Por que 2019 é o ano da tabela 
periódica?

A ONU proclamou 2019 
como sendo o Ano 
Internacional da Tabela 
Periódica, em um 
esforço simbólico para 
"aumentar a sua 
consciência global e a 
educação em ciências 
básicas", conforme 
declarou em 
comunicado oficial.





LIGAÇÕES QUÍMICAS



FORÇAS INTERMOLECULARES

SEMELHANTE DISSOLVE SEMELHANTE

CH3CH2OH     CH3CH2 (parte apolar) e 

OH (parte polar) 



ÁCIDOS E BASES
ÁCIDOS IONIZAM PORQUE SÃO MOLECULARES

EXCEÇÕES QUANTO AO NÚMERO DE H+ (HIDROGÊNIOS IONIZÁVEIS)

BASES DISSOCIAM PORQUE SÃO IÔNICAS



OXIDAÇÃO -
REDUÇÃO



ELETROQUÍMICA
FAÇA

C = CÁTODO

R =  REDUÇÃO

A =  ÂNODO

O =  OXIDAÇÃO





Propriedades Coligativas das soluções:    [A SOLUÇÃO É VOCÊ] 

A [Sol] = VOCÊ

[ Sol ] = concentração 

da solução;

V=volatilidade (Pressão Máxima de vapor);           O= osmose; 
C= congelação;                                                             E= ebulição



TERMOQUÍMICA – PANELA DE PRESSÃO

Em funcionamento:

A pressão interna passa a ser maior
que a pressão atmosférica, a 
temperatura se eleva devido a 
quantidade de vapor e o cozimento
se torna mais rápido. 



RECONHECENDO REAÇÕES ENDOTÉRMICAS

½ H2(g) + ½ I2 (g) → HI(g) (ΔH = +6,2 Kcal/mol )

½ H2(g) + ½ I2 (g) → HI(g) (H = -6,2 Kcal/mol)

½ H2(g) + ½ I2 (g) + 6,2 Kcal/mol → HI(g)

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/08/reacao-endotermica.jpg


CINÉTICA 
QUÍMICA

Fatores que 
alteram a 
velocidade das 
reações

Superfície de contato
Quanto maior a superfície de
contato dos reagentes, maior a
veloc. da reação.

Temperatura Quanto maior for a temperatura,
maior será a veloc. da reação.

Concentração
dos

reagentes

Quanto maior a concentração dos
reagentes, maior será a veloc. da
reação.

Pressão Quanto maior a pressão, maior a
veloc. da reação.

Catalisadores O uso de catalisadores aumenta a
veloc. das reações.



EQUILÍBRIO 
QUÍMICO

1A2(g)   +   3B2(g) ↔  2AB3(g)  ∆H = - x cal/Mol

Catalisador não
desloca o 
equilíbrio
químico, mas 
faz com que 
ele seja
atingido mais
rápido. 



DESTILAÇÃO 
DO 

PETRÓLEO



PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS
Principais problemas ambientais:

• poluição da água;

• chuva ácida ;

• desmatamento e extinção de espécies;

• buraco na camada de ozônio.

• Planeta superlotado: O crescimento das populações humanas aumenta 
terrivelmente a gravidade de alguns problemas que a terra já enfrenta (maior 
necessidade de energia, mais bocas para nutrir, maior pressão de consumo.)




